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

Газоснабдяване  - магистърска програма

Gas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура AIWbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Приложни информационни технологии във водното 
строителство

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code AIWbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Application of Informatics in Water Sector

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

60

0

Анотация

След приключване на обучението си по дисциплината “Приложни 
информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания 
за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на 
базата на пространствени управляеми хидравлични и хидроложки модели. Те 
могат да използват различни параметри за управление на моделите с цел 
получаване на различни проектни решения с конкретно практическо 
приложение. Особено внимание се обръща на практическото приложение на 
моделите и използването им при решаване на реални задачи в проектирането. 
Учебната програма е съобразена с предметите Геодезия, Автоматизация на 
инженерния труд, Инженерната хидрология, Метод на крайните елементи, 
Геоинформатика.

Annotation

Used after the finish of their discipline adult education information technologies in the 
water farm The students have knowing of quantifiable analysis of concrete parameters 
of systems of water entities of the base On Spatial Manageable Hydraulic, As well 
hydrological models. They can use different parameters for rule of the models with 
goalgetting different draft resolutions with concrete applied enclosure. It watches 
particularly their use at solving real problems in the masterminding pays of applied 
models application. The educational programme is aligned with the disciplines 
Geodesy, Automation of the engineer labor, Applied hydrology, Finite element 
method, Geo-informatics.

30
30

0

60

0
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Silvija Kirilova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4153 AIWbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3955 AMAPbFBHGas Supply - 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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3917 ANNCbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура CMbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Химия

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 5.0

СтатутЗадължителен

Code CMbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Chemistry

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS5.0

Type Compulsory

30
0

75

60

Анотация

В дисциплината се разглеждат в теоретично приложен аспект  химични и 
физикохимични проблеми от значение за фундаменталната подготовка на 
студентите. В специализираните  технологични дисциплини ще се прилагат 
познанията получени по: химия на неорганичните свързващи вещества; 
хетерогенните колоидно-дисперсни и грубодисперсни системи; свойствата и 
основните методи за третиране на водно-дисперсни системи; въздействието на 
природни води върху материали, конструкции и съоръжения; корозията и 
принципните методи за защита от корозия на метали използвани в 
строителната практика.

Annotation

In this course are discussed the theoretical and applied aspects of the physical and 
physico-chemical issues of importance to the fundamental training of engineers. The 
students will be able to apply in specialized technological courses the knowledge 
obtained in: chemistry of inorganic binders; heterogeneous colloid dispersed and 
coarse dispersed systems; properties and main methods for  water-dispersed systems 
treating; impact of natural waters on  materials, structures and works; corrosion and 
main principles for protection of the metals used in construction against corrosion.

45
30

0

75

60
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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4250 CMbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура CMGDbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Компютърни технологии в геотехническото проектиране

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code CMGDbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Computer Methods in Geotechnical Design

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

15

Анотация

Разглежда се приложението на числените и компютърни методи в 
геотехническото проектиране. Акцентирано е на метода на крайните елементи. 
Представени са нелинейни еласто-пластични конститутивни модели за почви. 
Показано е решението на задачи за напрегнато и деформирано състояние, 
носеща способност, обща устойчивост, филтрационни и консолидационни 
процеси на почвени масиви с отчитане на различни начални и гранични 
условия. Разглеждат се модели за взаимодействието между почва и 
конструкция и поведението на системата при статични и динамични 
(земетръсни) натоварвания. Представят се професионални компютърни 
програми за геотехнически анализ. Изисква се самостятелно разработване на 
инжинерен проблем с помощта на софтуера  DC, Plaxis или SAP2000.

Annotation

The subject considers numerical and computer methods in geotechnical design. The 
possibilities and features of finite element method are discussed. Nonlinear and 
elastoplastic constitutive models for geotechnical materials and theirs application are 
presented. The problems of stress–deformation, bearing capacity, overall stability, 
seepage and consolidation analysis of soil media taking into account various initial, 
boundary and body conditions are developed. The models of soil-structure interaction 
and static and dynamic (seismic) response behaviour of system are considered. The 
professional computer programmes for geotechnical analysis are presented. Using the 
software DC, Plaxis or SAP2000 an engineering problem is required to be solved .

30
0
0

30

15
Катедра

Геотехника
Department
Geotechnics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Lena Mihova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Лена Михова

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4192 CMGDbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура CMGSbCPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Специална практика по компютърни методи в 
газоснабдяването

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code CMGSbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Special Field Practice - Computered Methods in Gas Supply

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

0
24

24

0

Анотация

Разглеждат се числени подходи за моделиране и оптимизация на 
газопреносните и газоразпределителните мрежи и тяхно практическо 
приложение чрез специализиран софруер. След завършването на курса 
студентите ще са в състояние да ползват софтуер за моделиране на 
газопреносни и газоразпределителни мрежи.

Annotation

0
0

24

24

0
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
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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4256 CMGSbCPHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура DWWbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Разработване на дипломна работа

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 30.0

СтатутЗадължителен

Code DWWbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Work on Diploma Thesis

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS30.0

Type Compulsory

0
0

0

900

Анотация

Студентите разработват дипломна работа по тема, уточнена по време на 
предипломния стаж с научния ръководител. Дипломната работа трябва да 
отговаря на изискванията на катедрата по съдържание и формат.

Annotation

Diploma project development
Students develop diploma project, the topic of which has been specified during the pre-
diploma practical training by the student and his/her tutor. The diploma project should 
meet the requirements of the department with respect to contents and format.

0
0
0

0

900
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimiter Alitchkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Аличков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4212 DWWbCBHGas Supply - 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 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code ECEPbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Ecology and Environment Protection

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Compulsory

15
0

45

25

Анотация

Първата част на курса запознава студентите с основите на теоретичната 
екология. Придобитите по-широки и философски знания за взаимодействието 
между човека и обкръжаващата го среда позволяват по-глобална 
интерпретация на солидната инженерна база, формирана от техническите 
дисциплини. Във втората част се разглежда приложния аспект на теоретичната 
екология, опазването на околната среда. Студентите се запознават с 
глобалните екологични проблеми,  предприетите от световната общност мерки 
и по-важните действащи закони в ЕС и България. Формира се гражданско 
съзнание за съхраняване на планетата за бъдещите поколения.

Annotation

The first part of the subject acquaints students with the fundamentals of the theoretical 
ecology. The wider and philosophic knowledge obtained on the man-environment 
interaction allows a global interpretation on a solid engineering basis built on the 
technical disciplines studied. The second part considers the applied aspect of the 
theoretical ecology, the environmental protection. Students learn about global 
ecological problems, steps undertaken worldwide, and the major current laws adopted 
in EU and Bulgaria. A civil consciousness is developed for protection of Earth for the 
future generations.

30
15

0

45

25
Катедра

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

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

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ирина Рибарова

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 

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1262 ECEPbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура ECONCbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Икономика на строителството

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code ECONCbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Economics of Construction

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Разглежда основни въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите 
при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се 
същността на инвестиционните проекти и се дават техните основни 
икономически характеристики. Показват се основните методи за оценка на 
тяхната икономическа ефективност, както и за оценка на алтернативни проекти 
и степента на риска от тяхната реализация. Дават се основите на 
ценообразуването на строителното производство и се разкрива специфичния 
начин на неговото осъществяване. Обръща се особено внимание на 
икономиката на строителната фирма.

Annotation

The course presents the fundamentals of the market structures, the behaviour of 
companies under market conditions, as well as the market of the production factors. 
The essence of the investment projects is clarified, and their major economic 
characteristics are outlined. The basic methods of assessment of their economic 
efficiency are indicated as well as for assessment of alternative projects and for risk 
analysis. Fundamentals on pricing in the construction industry are taught and the 
features of the building process are described. A special emphasis is put on the 
economics at a construction company level.

30
0
0

30

30
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
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3626 ECONCbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура EGHGbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Инженерна геология и хидрогеология

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code EGHGbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Engineering Geology and Hydrogeology

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

55

Анотация

Завършилите курса и положили изпит студенти могат да:
- боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и 
използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и 
строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви терени 
и подземното строителство;
- извличат и прилагат в практиката информация, получена от специализирани 
геоложки карти;
- различават типовете подземните води, тяхното практическо значение и 
опасностите, които предизвикват за строителството.

Annotation

Students finishing this course will be able to do the following: (1) to understand the 
notions related to rocks and construction soils, to recognise them and to use data from 
engineering/geological analysis in the design, and construction of buildings and 
structures, construction on unstable grounds, and underground construction; (2) 
retrieve and implement in practice the information obtained from specialist geological 
maps;   (3) distinguish the groundwater types, their practical value, and the hazards 
they may cause to construction.

30
15

0

45

55
Катедра

Геотехника
Department
Geotechnics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivaylo Ivanov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ивайло Иванов

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3658 EGHGbCBHGas Supply - 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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1112 FEMbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура FTbCPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Производствена практика

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code FTbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Field Training

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

0
120

120

0

Анотация

Целта на производствената практика е студентите да вземат реално участие в 
проектирането, строителството и експлоатацията на водоснабдителни, 
канализационни и газоснабдителни системи и съоръжения. 
Стажът се провежда в бюра и фирми, работещи в тази сфера. 
Студентите добиват представа за реални обекти от практиката и получават 
умения за работа в колектив.

Annotation

The aim of the internship is to put students in a working environment for design, 
construction and operation of water supply, sewage disposal, and gas-supply systems 
and structures. The internship is conducted in bureaus and companies working in this 
field. Students get an impression of real projects and acquire skills for team work.

0
0

120

120

0
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimiter Alitchkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Аличков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4253 FTbCPHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура GDbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Газова динамика

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 7.0

СтатутЗадължителен

Code GDbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Gas Dynamics

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS7.0

Type Compulsory

45
0

90

110

Анотация

Основа на курса са законите на класическата термодинамика. При 
математическото описание на процесите базова е транспортната теорема на 
Рейнолдс. Изучават се уравненията за запазване на енергията и теоремата за 
изменение на количеството на движение на флуидите. Материалът е разделен 
на две части. Първата се занимава с основните принципи на газовата динамика, 
а втората е техническа газова динамика. В нея се разглеждат едно и дву-
дименсионалното движение на газа. Взет е предвид фактът, че курсът е част от 
магистърската програма по специалността газоснабдяване и за това в него се 
набляга на движението на газа в цилиндрични тръби, загубите на напор в тях, 
уравнения за граничния слой.

Annotation

45
45

0

90

110
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Boris Tzankov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Борис Цанков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4261 GDbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура GIBbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Сградни газови инсталации и устройства

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 5.0

СтатутЗадължителен

Code GIBbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Gas Instalations  for Buildings

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS5.0

Type Compulsory

45
0

90

70

Анотация Annotation

45
45

0

90

70
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimiter Alitchkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Аличков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4243 GIBbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура GIbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Геоинформатика

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code GIbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Geoinformatics

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

60

15

Анотация

След приключване на обучението си по дисциплината Геоинформатика 
студентите имат познания за основните елементи на геоинформацията и 
принципите за моделиране на пространството. Те могат да моделират графични 
данни в равнината и пространството за територията за целите на проектирането 
на В и К мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни обекти. Получават 
знания и умения за начините за въвеждане и обработка на графични и 
атрибутни данни за пространствени обекти в БД на ГИС, да прилагат ГИС 
анализи и да интерпретират резултатите и данните. Необходима тежест е 
дадена на работата и приложенията с Географски информационни системи 
(ГИС) и особено на линейни, мрежови и пространствени анализи с използване 
на създадените БД на ГИС.

Annotation

After finishing the course students obtain knowledge on the main elements of the geo- 
information and the theory of spatial modelling, and are able to apply graphical data 
modelling methods to a plane and surface. Accent is put on the relational data bases 
(DB) - design, development and applications. Students can design, develop relational 
DB with the help of Microsoft Access, and use them through SQL. Basic knowledge is 
obtained on the geographic information systems (GIS), the ways of loading and 
processing of graphical and attributive data, and some applications of DB and GIS.

30
30

0

60

15
Катедра

Геодезия и геоинформатика
Department
Surveying and Geoinformatics

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Vasil Valchinov

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4151 GIbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура HVCbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Отопление, вентилация и климатизация

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code HVCbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Heating, Ventilation and Conditioning

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS6.0

Type Compulsory

45
0

90

90

Анотация Annotation

45
45

0

90

90
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Petar Filkov

Водещ преподавател
гл.ас. д-р инж. Петър Филков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4242 HVCbCBHGas Supply - 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 5.0

СтатутЗадължителен

Code HYDbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydraulics

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS5.0

Type Compulsory

30
0

75

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.

45
30

0

75

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 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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4247 HYDbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура IGSSbCPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Специална практика (запознаване с газоснабдителни обекти

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code IGSSbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Special Field Practice (Introduction to Gas Supply  Systems)

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS1.0

Type Compulsory

0
30

30

0

Анотация

Целта на практиката е запознаването на студентите с устройството и 
действието на основните съоръжения на газоснабдителните системи. 
Студентите посещават изградени и действащи автоматични газо-регулаторно 
станции.

Annotation

0
0

30

30

0
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimiter Alitchkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Аличков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4258 IGSSbCPHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура MBFbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Управление на строителна фирма

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code MBFbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Management of a Building Firm

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

0

Анотация

Курсът на обучение е факултативен и включва следните основни въпроси: 
Организация на строително предприятие; Организация на работното място; 
Счетоводна база; Договор за строителство; Описание на изпълнението. Курсът 
се състои от лекции и упражнения, провеждани на немски език. На всяка лекция 
съответства практическо занятие в Германия – 10 дни посещения на място в 
Лайпциг и Берлин с беседи със строителни предприемачи. Посещенията са 
съпроводени с лекции върху Европейския съюз и срещи с немски студенти.

Annotation

The teaching course is optional and includes the following topics: Organisation of 
building enterprise; Organisation on site; Calculation basis; Building contract; 
Performance description. The course comprises of both lectures and seminars, 
delivered in German language. Each lecture is completed with a practical training in 
Germany - 10 days visits on sites in Leipzig and Berlin as well as exchange of 
experience with individual building contractors. The visits are combined with lectures 
on the European Union and meetings with German students.

30
0
0

30

0
Катедра

ХФ *
Department
FHE *

Principal lecturer
Inv. Prof. Dr. Eng. Frider Zieber

Водещ преподавател
гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3700 MBFbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура MBFTbFPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Факултативна практика по управление на строителна фирма

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code MBFTbFPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Free elective practical training in Management of a Building Firm

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

0

30

Анотация

Практиката е факултативна и се провежда в строителна фирма от сферата на 
хидротехническото строителство. Практиката дава възможност на студентите да 
придобият известен практически опит в областта на: организация на 
строителното предприятие, организация на строителната площадка, отчетност, 
организация на изпълнението на основни строителни дейности, техника на 
безопасност и опазване на околната среда.

Annotation

The practice is optional and it is conducted in hydraulic building firm. The practice 
gives students the opportunity to get some practical experience in the field of: 
Organisation of the building enterprise; Organisation on site; Calculation basis; 
Building contract; Performance description of the basic activities; Life safety 
techniques and Environmental protection.

0
0
0

0

30
Катедра

ХФ *
Department
FHE *

Principal lecturer
Inv. Prof. Dr. Eng. Frider Zieber

Водещ преподавател
гост-проф. д-р инж. Фридер Зибер

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3701 MBFTbFPHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура MIGSSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Селищни и промишлени газоснабдителни системи

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code MIGSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Municipal and Industrial Gas Supply Systems

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS8.0

Type Compulsory

60
0

120

105

Анотация Annotation

60
60

0

120

105
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 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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4245 MIGSSbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура MMGSSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Математическо моделиране на газоснабдителни системи

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code MMGSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Mathematical Modelling of Gas Supply Systems

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

40

Анотация

Разглеждат се основни теми при числено моделиране и оптимизация на 
газопреносните и газоразпределителните мрежи. Дава се математическо 
описание на транспорта на газ по тръбопроводи. Посочват се числени подходи 
за решаване на диференциалните уравнения, описващи разглежданите 
процеси. Показва се практическото приложение на компютърен газодинамичен 
стимулатор. След завършването на курса, студентите ще са в състояние да се 
ориентират и да решават проблеми с компютърното моделиране на 
газопреносните мрежи.

Annotation

30
30

0

60

40
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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4260 MMGSSbCBHGas Supply - 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)

30
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.

0
30

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 0
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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3545 MMUWbFBHGas Supply - 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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3532 MSbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура OMCbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Организация и управление на строителството

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code OMCbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Organization and Management of Construction

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

30
0

75

45

Анотация

Целта на дисциплината е да даде на студентите необходимите научно-
технически познания в областта на технологията на строителните процеси, 
които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението 
на строителното производство, провеждане на търгове и договаряне на 
строителството. Като неразделна част от технологията на строителните 
процеси се разглеждат минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд.

Annotation

The aim of the subject is to acquaint students pursuing the degree program with the 
technology of the building processes carried out at construction sites, the organization 
and management of building production, bidding procedures and contracting in 
construction. The minimum requirements for healthy and safe labour conditions are 
regarded as an inseparable part of the building process.

45
30

0

75

45
Катедра

Организация и икономика на строителството
Department
Construction Management and Economics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Rositza Petrova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Росица Петрова

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4248 OMCbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура PCPCSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Помпи, компресори, помпени и компресорни станции

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code PCPCSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Pumps, Compessors, Pump Compressor Stations

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

45
0

90

36

Анотация Annotation

45
45

0

90

36
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Petar Filkov

Водещ преподавател
гл.ас. д-р инж. Петър Филков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4246 PCPCSbCBHGas Supply - 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

Преддипломна практика

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code PDFTbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Pre-Diploma Field Training

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

0
90

90

0

Анотация

По време на преддипломната практика студентите се насочват към организации 
от сектора по газоснабдяване, като с проиритет са тези с проектантска 
насоченост. Студентите участват в разработването на реални проекти и задачи, 
както и получават материали, както ще използват при разработването на 
дипломната си работа.

Annotation

0
0

90

90

0
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimiter Alitchkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Аличков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4254 PDFTbCPHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура REVbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Оценка на недвижими имоти

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code REVbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Real Estate Valuation

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

15
0

45

0

Анотация

Вещно-правен режим. Недвижима собственост - вид, съдържание и 
класификация. Пазар на недвижими имоти. Кадастър и имотна регистрация. 
Стойност на парите във времето. Подходи и методи на оценка. Видове оценки, 
принципи на оценяване, фактори влияещи при определяне на пазарната 
стойност. Приложни оценки - на жилища, търговски и офис-имоти, 
индустриални, земеделски, социални и смесени. Оценка при ипотека и банкови 
кредити. Оценка на имоти при принудително отчуждаване и обезщетяване. 
Инфраструктурни обекти. Сервитути и ограничения. Промяна на 
предназначението на земи и имоти. Оценителски стандарти и сдружения.

Annotation

Real right regime. Real estates - types, essence, classification. Real estate market. 
Cadastre and property registration. Value of money over time. Approaches and 
methods of valuation. Types of valuation, principles of valuation, factors influencing 
the market value. Applied valuations - of dwellings, trade and office properties, 
industrial, agricultural, social and mixed properties. Valuation in case of mortgage and 
bank credits. Valuation in case of compulsory requisition and indemnification. 
Infrastructural projects. Easements and limitations. Change of land- and property use. 
Valuation standards. Valuation associations.

30
15

0

45

0
Катедра

Земеустройство и аграрно развитие
Department
Land Management and Agrarian Development

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Andonov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Георги Андонов

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3546 REVbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура REVPbFPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Факултативна практика по оценка на недвижими имоти

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code REVPbFPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Free elective practical training  in Real Estate Valuation

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

0

18

Анотация

На предварително избрани обекти (недвижими имоти), чрез пряко посещение, 
се извършва проучването им на място, оглед и заснемане на отделни 
характерни параметри и налични обособени части. Всяка група студенти се 
изисква да установи характеристиките, факторите и подходящата методология 
за изготвянето на оценката на имотите по уедрени показатели. Използвайки 
придобитите теоретични и практически знания, студентите подготвят съкратен 
оценителски доклад, който се докладва, обсъжда и приема на разширена 
дискусия, под ръководството на водещия преподавател.

Annotation

Preliminary selected sites (real estates) are visited, observed, and individual specific 
parameters and independent parts identified. Each group of students should find out 
the characteristics, factors and the suitable methodology for the real estate valuation 
by broad indicators. Using the knowledge acquired, students draw up a short valuation 
report, which is presented, discussed and approved at a discussion session under the 
guidance of the supervising lecturer.

0
0
0

0

18
Катедра

Земеустройство и аграрно развитие
Department
Land Management and Agrarian Development

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Andonov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Георги Андонов

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3547 REVPbFPHGas Supply - 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 1.0

СтатутФакултативен

Code SPObFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS1.0

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3659 SPObFBHGas Supply - 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 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code SPObFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3659 SPObFBHGas Supply - 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 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code SPObFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3659 SPObFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура STDEAbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в 
механиката

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code STDEAbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Stability of Differential Equations with Application to Mechanics

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 устойчивостта на Ляпунов за обикновени 
диференциални уравнения (ОДУ): обикновена, асимптотична и експоненциална 
устойчивост, орбитална устойчивост, атрактори и хаос, устойчивост на линейни 
ОДУ. Разгледани са някои приложения на теория на устойчивостта в механиката 
на частици и твърди тела.

Annotation

Elements of Lyapunov stability theory for ordinary differential equations (ODE) are 
studied: standard, asymptotic and exponential stability, orbital stability, attractors and 
chaos, stability of linear ODE. Some applications of stability theory to the mechanics 
of particles and rigid bodies are considered.

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 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Линейна алгебра и аналитична геометрия (LAAG) Linear Algebra and Analytical Geometry (LAAG)
Математически анализ - I част (MAN1) Mathematical Analysis I (MAN1)
Математически анализ - II част (MAN2) Mathematical Analysis II (MAN2)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3457 STDEAbFBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура STEbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Улици

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code STEbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Streets

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

55

Анотация

След завършване на лекционния курс студентът придобива умения да ползва 
съществуващата нормативна база относно градоустройствените проблеми, да 
проектира улици и изготвя проекти за реконструкция на съществуваща улична 
мрежа. Придобиват се знания относно основните принципи за разполагане на 
техническата инфраструктура и решаване на проблемите относно отводняване 
на уличното платно и изграждане на дренажната му система.

Annotation

After finishing the course students acquire skills to use the existing regulations 
concerning urban planning problems, to design streets and work out projects for 
reconstruction of existing street networks. Knowledge is obtained about the main 
principles of disposition of the engineering infrastructure.

30
15

0

45

55
Катедра
Пътища

Department
Road Construction

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Todor Todorov

Водещ преподавател
доц. д-р  Тодор Тодоров

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4251 STEbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура SURbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Геодезия

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code SURbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Surveying

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS4.0

Type Compulsory

30
0

75

55

Анотация

Целта на дисциплината е да даде на студентитет необходимия минимум знания 
за топографски планове и карти и цифрови топографски модели, които ще са им 
необходими при проучването, проектирането, изграждането и поддържането на 
газоснабдителни обекти и съоръжения. В процеса на обучение студентите се 
запознават с основни геодезични инструменти и методи за извършване на 
геодезични измервания във връзка със създаване на цифрови топографски 
модели и изработване на геодезични планове и карти. Изучават се и 
геодезичните инструменти и методи, които се използват в строителството.

Annotation

The objectives of education in Surveying science are to provide the students 
fundamental knowledge and skills in Topographic Maps and Digital Topographic 
Models which they will apply in studies, investigation, design, building and 
maintenance of  ......   projects and various types of equipment. 
During the course the students will be acquainted with knowledge about fundamental 
geodetic instruments and methods of surveying measurements, which are necessary 
for the development of Digital Topographic Models and Topographic Maps and are 
employed in the field of hydro-technical construction practice as well.

45
30

0

75

55
Катедра

Геодезия и геоинформатика
Department
Surveying and Geoinformatics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Pavel Pavlov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Павел Павлов

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4249 SURbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура THTbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Техническа термодинамика и топлопренасяне

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 5.0

СтатутЗадължителен

Code THTbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Thermodynamics and Heat Transfer

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS5.0

Type Compulsory

45
0

90

60

Анотация

Раглеждат се механичните  явления в природата, като се отчитат и топлинните 
ефекти. Термодинамика описва състоянието на макросистемата като цяло, като 
изучава начина не превръщане и предаване на енергията, както законите на 
превръщането на енергията от един вид в друг. Предвидени са задачи по 
пресмятане на работата, която газът извършва при разширяването си; 
изменението на вътрешната му енергия и количеството топлина, които обменя 
при изопроцесите; определяне на налягането и температурата му и др.

Annotation

45
45

0

90

60
Катедра

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

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Zvezdelin Peikov

Водещ преподавател
доц. д-р  Звезделин Пейков

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4255 THTbCBHGas Supply - Master's Programme



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

Практика Practice

Сигнатура WSSBbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Водоснабдяване и канализация на сгради

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code WSSBbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Supply and Sewerage of Buildings

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

30
0

75

45

Анотация

В дисциплината се дават изискванията за проектиране и оразмеряване на 
отделните елементи на сградните водоснабдителни и канализационни системи 
за студена, топла и противопожарна вода.
След успешно завършване на дисциплината студентът може да проектира 
различни сградни водоснабдителни и канализационни системи.

Annotation

This subject considers the requirements for design and sizing of individual 
components of the house water supply and drain plumbing for cold and hot water, 
water for fire extinguishing. After finishing the course students are able to design 
various house water supply and drainage systems.
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Катедра

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

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Gancho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Ганчо Димитров

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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4252 WSSBbCBHGas Supply - 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 3 Завършва в семестър 3

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code WSSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Supply Systems and Structures

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS4.0

Type Compulsory
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75

55

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.
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55
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

Газоснабдяване  - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1261 WSSSbCBHGas Supply - Master's Programme


