
Утвърждавам: проф. д-р инж. Славейко Господинов, 

Зам. ректор по учебната дейност, качество и акредитация

Разпис на занятията Декан ХТФ:

специалности Инженерна екология курс първи

форма на обучение редовна учебна година 2019/20

семестър летен

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

у 1

512

у

каб. 414

у 1 

508

у у 1 

451,452,453 512

у у 1 

каб. Б1028 503

*Заедно с 1ви курс

**Заедно с 2ри курс

петък

ПИИС *

ПИИС *

Инженерна хидрология**

Икономика на 

строителството**

Л

503

четвъртък

сряда

Инженерна 

хидрология**

чужд език *

каб. Б1028

вторник

Теоретична 

екология

понеделник

Автоматизация на 

инженерния труд 

(нечетни 

седмици)**

ЛЛ

504

Автоматизация на 

инженерния 

труд**

Л

508

Л

каб. 414

Теоретична екология

спорт*

504

Л

Съпротивление на 

материалите

Икономика на 

строителството**

Съпротивление на материалите



Утвърждавам: проф. д-р инж. Славейко Господинов, 

Зам. ректор по учебната дейност, качество и акредитация

Разпис на занятията Декан ХТФ:

специалности Инженерна екология курс втори

форма на обучение редовна учебна година 2019/20

семестър летен

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

у

306

у

423

у

у

123

*Заедно с ВК 4 курс

**Заедно с ВК 2 курс

***Заедно с ХМС 3 курс

****Заедно с СССА 2 курс (да се съгласува с техния разпис)

Учебна практика по измервателни технологии и мониторинг30ч.

понеделник

петък

Екологични аспекти на хидротехнически съоръжения

Строителни 

материали и 

изолации****четвъртък

Л

306

вторник

Л

сряда

Строителни материали и 

изолации****

Измервателни 

технологии и 

мониторинг***

у

451,452,453

Екологични аспекти на 

хидротехнически съоръжения

Л

чужд език**

423

Управление на водните ресурси

Управление на 

водните ресурси

Измервателни технологии и 

мониторинг*

Л

604

Екологично законодателство

Л

425



Утвърждавам: проф. д-р инж. Славейко Господинов, 

Зам. ректор по учебната дейност, качество и акредитация

Разпис на занятията Декан ХТФ:

специалности Инженерна екология курс трети

форма на обучение редовна учебна година 2019/20

семестър летен

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

у

у

604

у у

602 604

у у

602

*Заедно с ВК МС 4 курс

**30л+30у заедно с ВК Пр 4 курс; 15л+15у заедно с ХТС 5 курс по Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт

Учебна практика по специалността 30ч.

Учебна практика по управление на отпадъци 30ч.

Третиране на 

твърди битови 

отпадъци**

Л

602

Третиране на 

твърди битови 

отпадъци**

Екологични 

аспекти на 

транспортна 

инфраструктура

Л

Ек. аспекти на 

транспортна 

инфраструктура

Л

Оценка на 

жизнения цикъл

петък

четвъртък

вторник

сряда

понеделник
Пречистване на 

природни води*

Л

604

Пречистване на 

природни води*

Пречистване на 

природни води*

Канализационни мрежи и 

съоръжения** Оценка на 

жизнения цикъл

Канализационни мрежи и 

съоръжения**

Л

602


