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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: TEC2022
2. Наименование на курса: “Пречистване на природни води”
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6,0 (4,5 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: инж.Петя Петрова
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще
познават видовете природни води, техния състав  и нормативните изисквания към качествата
им, методите и технологиите за тяхното пречистване. Ще могат да прилагат знанията си при
изучаването на дисциплините Водоснабдителни системи, Водоснабдяване и канализация  на
сгради, Експлоатация на ВиК системи, Технология и организация на ВиК строителство. Ще са
компетентни в проектиране и експлоатация на различни видове пречиствателни съоръжения за
природни води.
10. Начин на преподаване – директно.
11. Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни знания от
обучението по Химия и Физика в средното училище или от курсове, слушани в бакалавърските
програми, както и от курса Специални глави от хидравликата и Физикохимия на водата от
магистърската програма.
12. Съдържание на курса – Разглеждат се видовете природни води и особеностите в техния
състава, антропогенното им използване и замърсяване, методите и технологичните процеси за
тяхното пречистване, конструктивните особености на различните видове пречиствателни
съоръжения, нормативните изисквания при проектиране на пречиствателните станции за
природни води.
13. Библиография (основни заглавия):
1. Калинков П., „Пречистване на природни води“, Техника, С., 2013
2. Бойчев Ст. и колектив, “Ръководство за пречистване на питейни води”, Техника, С., 1993
3. Симеонова А., А. Киров, Пречистване на водите, част 1, Пречистване на природни води,

Електронен учебник, ВСУ „Ч. Храбър“, 2011
4. Игнатов, Т. Пейчев, “Пречистване на водата за питейно и промишлено водоснабдяване”,

Техника, С., 1972
5. Бойчев Ст. и др., Ръководство по пречистване на природни води, изд. Техника, С., 1993г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа по разработване на курсова задача.
15. Методи на оценяване: - Като елементи на оценяване по време на обучението се включва:
присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %,
разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит – 60%.

Финалният изпит преставлява защита на реферат, събеседване по темата на реферата и
писмено развиване на два въпроса от конспекта. Курсовата задача се предава със защита и се
оценява отделно. Мотивите за получената оценка студентите получават в деня на изпита на база
показаните знания.

16. Език на преподаване: български


