
Кандидатстване
ПРИЕМ БЕЗ ИЗПИТ (ПО ДОКУМЕНТИ)

по желание на кандидат-студентите. 

• Състезателният бал в този случай се образува като сума на:

 Умножената по 2,5 най-голяма оценка от:

✓ ДЗИ по български език и литература;

✓ ДЗИ по математика;

✓ ДЗИ по физика.

 Оценката по математика от дипломата;

 Оценката по физика от дипломата.

Когато специалност ХС е първо желание приемът е гарантиран!

Обучение
• Обучението е с продължителност 5 години (10 семестъра, от 

които 9 с аудиторни занятия и един за дипломна работа).

• Точки по европейската система за трансфер на кредити (ECTS) –
300  точки. 

• УАСГ осигурява общежития за всички студенти извън София.

Широкият профил на специалността се постига с изучаването на: 

 Основни дисциплини

 Общо инженерни и конструктивни дисциплини

 Специални дисциплини
(свързани само със специалността)

Практическите познания  се осигуряват чрез: 

 Разработване на курсови проекти

 Опознавателни екскурзии

 Учебни практики и стажове

Катедра „Хидротехника и хидромелиорации“ е профилираща за
специалността.

Катедрата разполага със специалисти с богат научен и практически
опит и голяма и добре оборудвана учебно-лабораторна база.

Декан

доц. д-р инж. Ирина Костова

e-mail: irkostova@abv.bg

Заместник-декани

Учебна работа

доц. д-р инж. Весела Захариева
e-mail: vesela_fhe@uacg.bg

Научноизследователска и международна дейност

доц. д-р инж. Петър Филков
e-mail: pifikov@yahoo.com

Ръководител катедра „Хидротехника и хидромелиорации“
доц. д-р инж. Виктор Ташев
e-mail: tashev_fhe@abv.bg

Факултетна канцелария
Корпус А, етаж 2, кабинет А-202
тел. (+359 2) 865 66 48; (+359 2) 963 52 45/773

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

специалност

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО

ХС
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Специалност „Хидростроителство“ (ХС) е най-широко 
профилната инженерна специалност в УАСГ. Тя е 
единствената инженерна защитена специалност в България.

Предимства
Само в специалност ХС студентите се обучават в

проектирането и строителството на:

 Язовири и съоръженията към тях

 Хидроенергийни системи, в т.ч. ВЕЦ

 Системи за капково напояване и дъждуване

 Дренажи и отводнителни системи

 Корекции на реки и системи за защита от наводнения

 Подземни хидротехнически съоръжения, в т.ч. тунели

 Рибовъдни стопанства

Привилегия
на завършилите специалност ХС са:

 Изследването и управлението на водни ресурси 

 Проектирането на хидротехнически съоръжения
(язовири, язове, водоеми, канали, тръбопроводи, ВЕЦ и др.)

 Мениджмънта на хидроенергийни, напоителни и 
отводнителни системи

 Съставянето на доклади за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и екологични оценки

 Проектирането на рекултивация на земи

Възможност
за работа във всички сфери на строителството.

Специалността ХС е акредитирана от Националната агенция по 
оценяване и акредитация (НАОА).

Само в УАСГ се подготвят строителни инженери по защитената
специалност ХС.

Дипломи
• Завършилите студенти получават степента „Магистър“ с

професионална квалификация „строителен инженер по
хидромелиоративно строителство“.

• Само дипломата от УАСГ позволява получаването на
лиценз за пълна проектантска правоспособност по части
„Хидротехническа“ или „Хидромелиоративна“ от Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране.

• Дипломите на УАСГ са признати от FEANI (Европейска
асоциация на строителните инженери).

Дипломата позволява последващо обучение за:

 Научно-образователната степен „Доктор“

 Степен „Магистър“ по други специалности от 
направление „Технически науки“

Над 80% от дипломираните студенти от специалности
„Хидротехническо строителство“ и „Хидромелиоративно
строителство“ (сега обща специалност ХС) през последните
години се реализират в сферата на строителството като:

 Експерти в министерства
(Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и 
водите, Министерство на регионалното развитие)

 Експерти в държавни агенции и дирекции
(Басейнови дирекции, ДАМТН, Предприятие „Язовири и каскади 
към НЕК и др.)

 Експерти в банки и кредитни институции

 Проектанти в частни фирми
(свързани с язовири, малки ВЕЦ, напояване, дренажи, корекции на 

реки, водни ефекти в интериора и екстериора)

 Консултанти в частни фирми

 Строителен надзор в надзорни фирми

 Технически ръководители в строителни фирми 

 Участници в екипи, изготвящи доклади за ОВОС 

 Научни работници в институти

 Преподаватели в професионални гимназии и 

университети

Минало
• Българските хидроинженери са висико оценявани в чужбина.

Наши специалисти са проектирали и построили десетки обекти
в Куба, Мозамбик, Алжир, Мароко, Кипър и др.

• У нас през последните 50 години хидроинженерите са били в
основата на изграждането на над 2700 язовира, 1 млн. ha
напоителни системи; 250 000 ha дренажи, над 1600 км диги,
повече от 100 ВЕЦ,, хиляди съоръжения и десетки хиляди
километри канали.

Бъдеще

Водата ще бъде най-ценният ресурс през ХХІ век.

• Глобалните промени в климата налагат подготвянето на
специалисти както за предпазване от наводненията, така и
за борба със засушаването.

• Поливното земеделие става все по-актуално, поради
световния проблем с изхранване на населението.

• Необходими са високо квалифицирани специалисти за
експлоатацията на огромната по площ и стойност
инфраструктура за енергодобив, напояване, отводняване и
защита от наводнения в България.

• Инженерите по хидростроителство са нужни не само у нас,
но са търсени и по света – като проектанти и консултанти на
ФАО, Световната банка и др.

• Енергията от възстановяеми енергийни източници, в това
число и от ВЕЦ и ПАВЕЦ ще заема все по-голям дял в
световен мащаб.


