
Код   06-01                                                      Дисциплина Охрана на труда

Семестър ІІІ ЕCST кредити  2,0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Инженерна екология”,  тел. 032/603-761
Факултет: Стопански, тел.  032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 2
Курсов проект

Лектори:
Проф. д.т.н Т. Златев;  кат. Инженерна екология; тел. 032/603-652, Е-mail
zlatev_t@abv.bg
Гл. ас. д-р инж. Д. Танева; кат. Инженерна екология; тел. 032/603-888, Е-mail
don_taneva@abv.bg

Анотация: Изучаването на настоящата учебна дисциплина има за цел обучаемите да
получат общи познания по законодателството в областта на охраната на труда и
практически умения по измерване на основните физични параметри на производ-
ствената среда, да правят анализ на същите относно риска за здравето на работещите.
Съдържание на дисциплината: Трудово законодателство в аспект Охрана на труда;
Шум и вибрации – въздействие върху човека и защита; Електрическа безопасност –
действие върху човека и технически мерки; Лъчева безопасност; Промишлени отровни
вещества – токсичност и защита; Противопожарна охрана и сигнализация; Технически
методи средства за защита от механични опасности; Микроклимат в производствената
среда; Производствено осветление.
Входни и изходни връзки: химия, физика, електротехника и специалните
технологически и технически дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, формули, схеми и
диаграми, представени чрез мултимедия и щрайбпроектор, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в лаборатории. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез писмено изпитване.

mailto:zlatev_t@abv.bg
mailto:don_taneva@abv.bg


Код 06-02                                               Дисциплина  “Промишлени сгради”

Семестър: VІІІ                                                            ЕCST  кредити: 4.0
Център: франкофонско обучение
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инженерна Екология”, тел.: 603-761
Факултет: Стопански факултет, тел.: 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р арх.Светла Бозалиева Иванова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603 652
Анотация: Дисциплината има за цел да даде задълбочени познания за същността, спе-
цификата и ролята на промишлените сгради в цялостния процес на производство на
хранителни продукти. Последователно са разгледани основните етапи – проучване,
проектиране и строителство. Изяснени са принципите на териториално разположение,
планировъчните, обемно-пространствените и конструктивни решения съобразно тех-
нолого-техническите изисквания. Специално внимание се обръща на въпросите, касае-
щи санитарно-хигиенните изисквания и решение на генералния план на комплекса.
Разработваните в часовете за упражнения индивидуални проекти на промишлени сгра-
ди, представляват практическо приложение на получените теоретични знания.
Съдържание на дисциплината: Промишлени сгради и комплекси за хранителни
технологии, особености и тенденции в проектирането и изграждането им. Териториал-
но-градоустройствени проблеми, определящи фактори за териториално разполагане.
Изисквания към строителния участък. Технологични и технически проучвания върху
производствения процес и влиянието им върху функционалното и обемно-планиро-
въчно решение. Архитектурно-строителни  и конструктивни проблеми. Видове конс-
труктивни системи и приложението им в промишлените сгради. Основни части в сгра-
дата. Комуникационни съоражения. Санитарно-хигиенни изисквания, норми, планиро-
въчни решения. Генерален план на промишления комплекс, състав, функционално
зониране, комуникационни проблеми и решения. Система за застрояване.
Входни и изходни връзки: входни – Всички изучавани технологични дисциплини;
изходни- Дипломни технологични проекти по различните специалности.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми и др. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време
на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно препитване и оценка на
отделни разработени части от проекта. Оценяването по дисциплината се извършва като
интегрална оценка от писмения изпит, участието в упражнения и оценката от курсовия
проект.



Код  06-03                         Дисциплина  Екология и опазване на околната среда

Семестър IV ЕCST кредити 4,0
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инженерта екология”, тел. (032) 603 761
Факултет Стопански, тел.: 603-653, факс (032) 640102

Вид на обучението Общо
часове

Часове за
седмица

Лекции 15 2
Семинарни упражнения
Практически упражнения 30 2
Курсов проект

Лектори:
Доц. д-р Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888, E-
mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация: По настоящата дисциплина студентите изучават теоретичните основи на
общите закономерности в развитието на индустриалната екология и екологичните
проблеми, възникнали в условията на съвременния научно-технически прогрес. На тази
основа се разглеждат общите цели и задачи на съвременната екология и частните
проблеми, произтичащи от дейността на хранително-вкусовата промишленост. Курсът
на обучение включва лекции, лабораторни и практически упражнения, с използване на
мултимедия, Интернет и видеоматериали. Дисциплината се преподава на български
език.
Съдържание на дисциплината: съдържанието на дисциплината включва запознаване
на студентите с: екоиндустриалните системи и взаимодействието между
индустриалното предприятие и околната среда; място и роля на ХВП като замърсител
на околната среда; източници на замърсяване на атмосферата, хидросферата и
литосферата; методи и съоръжения за очистване на въздуха и водите; радиоактивно
замърсяване на околната среда; замърсяване на околната среда с пестициди и тежки
метали – норми, токсичност, методи за контрол; екологично законодателство; оценка
на въздействието върху околната среда; системи за управление на околната среда;
управление на отпадъците от ХВП.
Входни и изходни връзки: входните връзки са дисциплините неорганична,
аналитична, органична химия и физикохимия, а изходните са технологичните
дисциплини по отделните специалности и добавки в хранително-вкусовите продукти.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с диаграми, схеми, фигури и
формули представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в специализирани лаборатории и учебни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез устно събеседване.

mailto:tsvetko_prokopov@abv.bg


Код 06-14             Дисциплина “Добавки за хранителни и вкусови продукти”

Семестър: VІІ                                                            ЕCST кредити: 4
Център: франкофонско обучение
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инж. Екология”, тел.: 603-761
Факултет: Стопански факултет, тел.: 603-653

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603
761
Анотация: Извежданата дисциплина има за цел студентите да придобият основни
познания за добавките, използвани при производство на ферментационни продукти.
Учебната програма обхваща въпроси, свързани с класификацията и отделните групи
добавки използвани при тези производства, тяхната физикохимична и технологична
характеристика, механизмът на действие. Посочват се критериите за безвредност на
добавките, поведение в готовия продукт. Проследява се актуалността и значимостта на
проблемите, свързани с употребата на хранителни добавки в технологичен и здравен
аспект и метаболизма им в човешкия организъм. Разглеждат се методите за анализ и
контрол на добавките с най-широко практическо приложение.
Съдържание на дисциплината: Определение и класификация на добавки.
Безвредност, критерии и показатели за токсикологична оценка на добавките. Добавки,
удължаващи срока за съхранение, предпазващи от микробна развала и автооксидация.
Добавки влияещи върху аромата и вкуса и подобряващи външния вид на продуктите.
Добавки, променящи структурата и физикохимичните свойства на хранително-
вкусовите продукти. Добавки, подобряващи условията за провеждане на технологичния
процес. Поведение на добавките в готовия продукт, метаболизъм в човешкия
организъм, здравни изисквания и норми за приложение.
Входни и изходни връзки: входни -, Хранителна химия, Биохимия, Микробиология;
изходни- технологични дисциплини на различните специалности.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми чрез мултимедийно представяне и др. Практическите занятия се
водят в лаборатория. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
устно препитване. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка
от писмения изпит, участието в упражнения и подготвена рефератна тема за конкретно
приложение на хранителните добавки в даден продукт.



Код 06-06             Дисциплина   “Добавки за хранителни вкусови продукти”

Семестър .V                                                             ЕCST кредити :    4
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инж. Екология”, телефон 603-761
Факултет: Стопански факултит, телефон:  603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603
761

Анотация: Извежданата дисциплина има за цел студентите да придобият основни
познания за добавките, използвани при производство на хранителни и биотехнологични
продукти, напитки и тютюневи изделия. Учебната програма обхваща въпроси, свързани
с класификацията и отделните групи добавки, тяхната физикохимична и технологична
характеристика, механизмът на действие. Посочват се критериите за безвредност на
добавките и поведение в готовия продукт. Проследява се актуалността и значимостта
на проблемите, свързани с употребата на хранителни добавки в технологичен и здравен
аспект и метаболизма им в човешкия организъм. Разглеждат се методите за анализ и
контрол на добавките с най-широко практическо приложение.
Съдържание на дисциплината: Определение и класификация на хранителните
добавки. Безвредност, критерии и показатели за токсикологична оценка на добавките.
Добавки, удължаващи срока за съхранение, предпазващи от микробна развала и
автооксидация. Добавки влияещи върху аромата и вкуса и подобряващи външния вид
на продуктите. Добавки, променящи структурата и физикохимичните свойства на
хранително-вкусовите продукти. Добавки, подобряващи условията за провеждане на
технологичния процес. Поведение на добавките в готовия продукт, метаболизъм в
човешкия организъм, здравни изисквания и норми за приложение.
Входни и изходни връзки: входни - Неорганична и органична химии,Хранителна
химия, Биохимия, Микробиология; изходни- технологични дисциплини на различните
специалности.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми чрез мултимедийно представяне и др. Практическите занятия се
водят в лаборатория. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
устно препитване. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка
от писмения изпит участието в упражнения и подготвената рефератна тема, както и
доклади за студенски научни сесии.



Код 19-28                                            Дисциплина  “Промишлени сгради”

Семестър: VІ                                                            ЕCST кредити: 2.0
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инженерна Екология”, тел.: 603-761
Факултет: Стопански факултет, тел.: 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 15 1
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 1

Лектори:
Доц. д-р арх.Светла Бозалиева Иванова; катедра “Инж. Екология” ; тел.: 603 652
Анотация: Дисциплината разглежда промишлените сгради и комплекси в
хранителната индустрия, като необходимата производствена среда, в която на базата на
определени технолого-технически параметри трябва да се организира и реализира
всеки производствен процес. За тази цел са включени въпроси, изясняващи технолого-
техническите, планировъчните, конструктивните и строителни проблеми, които имат
пряко отношение към ра- ботната среда. Обръща се особено внимание и на задачите,
свързани с осигуряване на високи санитарно-хигиенни изисквания и благоприятни
трудови условия. В часовете за упражнения студентите разработват в идейна фаза
курсов проект. Той съдържа основни технологични и архитектурно-конструктивни
схеми и чертежи, стоящи в основата на промишленото проектиране, в което ролята на
инженер-технолога е водеща.
Съдържание на дисциплината: Технолого-технически проблеми при проектиране на
промишлени сгради за хранителни технологии. Производствен поток. Етажност и
производствени габарити. Технологични схеми. Участие в промишленото проектиране.
Планировъчни проблеми. Видове планировъчни схеми. Конструктивни проблеми в
проектира- нето, видове конструктивни схеми и приложението им. Основни части на
сградата. Строителни решения. Съвременни концепции за екологосъобразно
проектиране. Санитарно-хигиенни проблеми в промишлените сгради. Принципи на
устройство. Оразмеряване. Генерален план на промишления комплекс.
Входни и изходни връзки: входни – Всички изучавани технологични дисциплини;
изходни- Дипломни технологични проекти по различните специалности.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми, макети и др. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно препитване и
оценка на отделни разработени части от проекта. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, участието в упражнения и
оценката от курсовия проект.



 Код  06-09 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Семестър І                                ЕCST кредити 4,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 18 2
Практически упражнения 12 2

Лектори:
Доц. д-р Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888, E-
mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават теоретичните основи на
миграцията, деконтаминацията и детоксикацията на специфични замърсители,
попадащи в хранителните и вкусови продукти. На необходимото научно и учебно-
методично ниво се разглежда хранителната верига “почва-растение-животно-човек”.
Прави се токсикологична характеристика на промишлените вредности, пестициди,
радионуклиди, тежки метали, нитрати и нитрити, токсини, хормони, антиобитици и др.
Разглеждат се методологията и средствата за комплексна токсикологична оценка на
хранителните и вкусовите продукти. Особено внимание се обръща на технологичните
възможности за деконтаминация и детоксикация на храните и производството на
безопасни за консумация продукти. Изучават се специфичните методи за контрол и
оценка на хигиената и безопасността на храните, съдържащи ксенобиотици. Разглеждат
се възможностите за приложение на системи за управление безопасността на храните и
изискванията на ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на храните.
Съдържание на дисциплината: възникване, разпространение и фактори, които влияят
върху хранителните заболявания; критерии за токсикологична оценка на храните;
токсикологична характеристика, деконтаминация и детоксикация на основните
замърсители в храните; токсичност на естествените замърсители в храните;
безопасност на питейната вода, пресни храни и храни предлагани на улицата; генно
модифицирани храни и тяхната безопасност; замърсяване на храните при тяхната
преработка и методи за контрол; проследяемост на храните и системи за управление на
безопасността; добри производствени практики; анализ, оценка и комуникация на
риска; основни и специфични изисквания към храните; изисквания на ветеринарно-
медицинския и фитосанитарния контрол.
Входни и изходни връзки: химия на храните, микробиология на храните и
специалните технологични дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на фигури, схеми,
формули и диаграми, представени с мултимедия, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в специализирани лаборатории. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез писмено изпитване и разработване на
реферати.

mailto:tsvetko_prokopov@abv.bg


Код  06-18 Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Семестър VIII                           ЕCST кредити 6,0                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 16 2
Практически упражнения 14 2

Лектори:
Доц. д-р Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888, E-
mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават теоретичните основи на
миграцията на най-разпостранените ксенобиотици, попадащи в хранителните и вкусови
продукти. На необходимото научно и учебно-методично ниво се разглежда
хранителната верига “почва-растение-животно-човек”, като база за индентифициране и
сравнителен анализ на отделните видове замърсители – пестициди, тежки метали,
нитрати и нитрити, микотоксини и др. Разглеждат се критериите за микробиологична,
химична и физична безопасност на храните. Особено внимание се обръща на влиянието
на технологичните процеси върху безопасността на храните. Изучават се специфичните
методи за анализ и контрол на основните контаминанти в храните, общите изисквания
към храните, етикетирането и представянето на храни и изискванията към
опаковъчните материали за храни. Разглеждат се принципите и възможностите за
приложение на системата HACCP, ДПП и ДХП.

Съдържание на дисциплината: законодателство и одит по безопасност на храните;
класификация на замърсителите; източници на замърсяване по хранителната верига;
критерии за микробиологична безопасност; хранителни инфекции и интоксикации;
химична и физична безопасност на храните; естествени токсиканти в храните;
хранителни алергени; източници, миграция, норми и методи за контрол на основните
контаминанти в храните; същност и основни принципи на НАССР; дезинфекция,
дезинсекция и дератизация при производство на храни; добри производствени и
хигиенни практики.
Входни и изходни връзки: химия на храните, микробиология на храните и
специалните дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, схеми, формули и
идиаграми, представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в лаборатории. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез устно изпитване и разработване на реферати.

mailto:tsvetko_prokopov@abv.bg


   код 06-20.                         Дисциплина  “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ”
Семестър: І, ОКС „Магистър”                                                ЕCST кредити: 3

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна Екология”, тел.: 603-761

Факултет: Стопански факултет, тел.: 603-653

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 1
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р арх.Светла Бозалиева Иванова; катедра “Инж. Екология” ; тел.: 603 652
Анотация: В сферата на промишленото проектиране на предприятия за хранителни
техно- логии у нас липсват професионално подготвени кадри. Това до голяма степен е
причина за незадоволителното ниво на проектните разработки, което рефлектира върху
нивото на строителна реализация и качеството на произвежданата продукция. Ето
защо, изучаваната дисциплина си поставя за цел да даде оптималния обем от знания на
бъдещите инженер-технолози, за да могат те професионално и активно  да участват  в
цялостния инвестици- онен процес на промишленото проектиране, в който имат водеща
роля. С разработвания в часовете за упражнения конкретен технически проект, по част
“машинно-технологична”, теоретичните знания нямират практическо приложение,
което е предпоставка за успешна професионална реализация във всички сфери,
свързани с инвестиционния процес.
Съдържание на дисциплината: Промишлено инвестиционно проектиране.
Инвестиционно проучване. Технико-икономически, урбанистични, технолого-
технически, архитектурно-строителни и екологични проблеми. Съдържание на
инвестиционните проекти, видове, фази на проектиране. Машинно-технологична част.
Технолого-технически решения. Технологични задания за разработване на проекти по
всички хранителни технологии. Санитарно-хигиенни проблеми. Норми на ЕС.
Технологичен генерален план. Окомплектоване на проектната документация,
съгласуване, одобряване, строително изпълнение, участници в процеса и техните
взаимоотношения. Завършване на строителството и разрешение за ползване на обекта.
Входни и изходни връзки: входни – Всички изучавани технологични дисциплини;
изходни- Дипломни технологични проекти по различните специалности.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на чертежи, фигури,
формули, диаграми, макети и др. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно препитване и
оценка на отделни разработвани части от инвестиционния проект. Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит, участието в
упражнения и оценката от разработвания проект.



Код  06-13                                Дисциплина „Токсикология на храните”

Семестър: І, ОКС „Магистър”                                          ЕCST кредити :    4
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инж. Екология”, телефон 603-761
Факултет: Стопански факултит, телефон:  603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603
761

Анотация: Извежданата дисциплина запознава с актуални проблеми, свързани пряко с
наличието на химически вредности в храните и негативните последствия от приемането
им върху човешкия организъм. Представена е във взаимовръзка с екотоксикологията и
хигиената на храненето. Разгледани са основните понятия и критерии за
токсикологична оценка. Отделено е особено внимание на проникването, метаболизма и
отделянето на вредните субстанции в организма, механизмите на действието им,
кумулирането, нарушенията в обмяната и др. Задълбочено е представена методиката на
токсикологичния експеримент, за установяването на острата, подостра и хронична
токсичнаст, мутагенното, канцерогенно, тератогенно и други видове опасни
въздействия. На тази основа се изясняват способите за определяне на т. нар. ПДК на
вредните вещества в храните и ДДД. Изучават се естествените вредни вещества,
съдържащи се в суровините и продуктите от растителен и животински прозход
(цитотоксични субстанции, , инхибитори на ензими, хормони, антивитамини и др.) и
такива с антропогенен произход (ксенобиотици).

Съдържание на дисциплината: Критерии за токсикологична оценка на вредните
вещества в храните, поведение на вредните вещества в организма, фактори влияещи
върху резултата от въздействието, общи специализирани изследвания за установяване
на различните видове вредно действие, пестициди, тежки метали, нитрати и нитрити,
микотоксини, антибиотици и стимулатори на растежа, добавки за храни и др.
 Входни и изходни връзки: входни - Неорганична и органична химии, Хранителна
химия, Биохимия, Микробиология, добавки за храни, Екология и опазване на околната
среда; изходни – разработвани дипломни работи в областта на изучаваната дисциплина
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми чрез мултимедийно представяне, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез устно препитване. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит участието в упражнения и
подготвената рефератна тема, както и доклади за студенски научни сесии.



Код  06-17

 Дисциплина „Технология на хранителните продукти от растителен произход”

Семестър: VІ ЕCST кредити :    4
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Инж. Екология”, телефон 603-761
Факултет: Стопански факултит, телефон:  603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603
761

Анотация: Изучаваният материал запознава студентите с основните технологии за
производство на хранителни продукти от растителен произход. Проследява се
зърнопреработката и принципните технологични схеми за производството на хляб;
производството на цвеклова, тръстикова и кафява захар; производството на захарни
изделия в това число шоколадови изделия, карамелажни изделия и тестени захарни
изделия; производството на растителни масла и мазнини, както и производството на
консервирани плодове и зеленчуци. Разглеждат се научните основи на тези технологии
от биохимична и физикохимична гледна точка. Обсъждат се екологичните аспекти на
съответните производства и възможностите за оползотворяване на вторичните
продукти от тях. Практическите упражнения обхващат запознаване с конкретното
производство на храните от растителен произход, методите за анализ на техните
основните показатели при контрол и определяне влиянието на технологичните
параметри върху качеството им.
Съдържание на дисциплината: Технология на зърносъхранението, технологии за
производство на хляб,  технологии за производство на захар, технологии на захарните
изделия – шоколад ишоколадови бонбони, карамелажни бонбони, тестени захарни
изделия и др., технология на консервираните плодове и зеленчуци, технология на
растителните масла и мазнини.

Входни и изходни връзки: входни - Неорганична и органична химии, Хранителна
химия, Биохимия, Микробиология, Добавки за храни, Екология и опазване на околната
среда; изходни – разработвани дипломни работи в областта на изучаваната дисциплина

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми чрез мултимедийно представяне, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в лаборатория. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез устно препитване. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит участието в упражнения и
подготвената рефератна тема, както и доклади за студентски научни сесии.



Код  06-07 Дисциплина “Индустриална екология”

Семестър III                           ЕCST кредити 4,0                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 15 2
Практически упражнения

Лектори:
Доц. д-р Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888, E-
mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  При изучаване на настоящата учебна дисциплина, студентите получават
задълбочени теоретични знания и практическа подготовка по основните елементи на
индустриалната екология. Разглеждат се връзките и взаимодействията между
индустриалните системи и околната среда. Студентите изучават структурата и
особеностите на индустриално-екологичните системи; провеждането на систематичен
анализ на материалните и енергийни потоци в индустриалните системи, във връзка с
предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци и негативните ефекти върху
околната среда; методите и критериите за анализ и оценка на екологичния риск;
системи за управление на околната среда; управление, оползотворяване и обезвреждане
на отпадъците; екологична политика на фирмата; еко-индикатори за оценка на
дейностите на фирмата; екобаланси и индустриален метаболизъм; концепцията за
“чисто производство”; оценка на жизнения цикъл на продуктите; еко-дизайн и
динамика на еко-индустриалните паркове.
Съдържание на дисциплината: анализ, оценка и комуникация на екологичния риск;
концепция за управление на околната среда; система за управление на околната среда;
екобаланси и индустриален метаболизъм; оценка на жизнения цикъл на продукта;
управление на отпадъците от хранителната индустрия; еко-дизайн; екоефективност на
индустриалното предприятие; екоиндустриални паркове, симбиози и клъстери;
оптимизиране на процесите за намаляване разхода на вода и енергия в хранителната
индустрия; анализ “разходи-ползи”; екологична експертиза на индустриалното
предприятие; разработване и управление на програми за опазване на околната среда;
екологичен мониторинг и контрол.
Входни и изходни връзки: математика, енергиен анализ, общи икономически
дисциплини и специалните дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, схеми, диаграми и
формули, представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез устно изпитване и разработване на реферати. Дисциплината се
преподава на български и на английски език.

mailto:tsvetko_prokopov@abv.bg


Код  06-07 Дисциплина “Индустриална екология”

Семестър   VII                         ЕCST кредити 6,0                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 30 2
Практически упражнения

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  При изучаване на настоящата учебна дисциплина, студентите получават
задълбочени теоретични знания и практическа подготовка по основните елементи на
индустриалната екология. Разглеждат се връзките и взаимодействията между
индустриалните системи и околната среда. Студентите изучават структурата и
особеностите на индустриално-екологичните системи; провеждането на систематичен
анализ на материалните и енергийни потоци в индустриалните системи, във връзка с
предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци и негативните ефекти върху
околната среда; методите и критериите за анализ и оценка на екологичния риск;
системи за управление на околната среда; управление, оползотворяване и обезвреждане
на отпадъците; екологична политика на фирмата; еко-индикатори за оценка на
дейностите на фирмата; екобаланси и индустриален метаболизъм; концепцията за
“чисто производство”; оценка на жизнения цикъл на продуктите; еко-дизайн и
динамика на еко-индустриалните паркове.
Съдържание на дисциплината: анализ, оценка и комуникация на екологичния риск;
концепция за управление на околната среда; система за управление на околната среда;
екобаланси и индустриален метаболизъм; оценка на жизнения цикъл на продукта;
управление на отпадъците от хранителната индустрия; еко-дизайн; екоефективност на
индустриалното предприятие; екоиндустриални паркове, симбиози и клъстери;
оптимизиране на процесите за намаляване разхода на вода и енергия в хранителната
индустрия; анализ “разходи-ползи”; екологична експертиза на индустриалното
предприятие; разработване и управление на програми за опазване на околната среда;
екологичен мониторинг и контрол.
Входни и изходни връзки: математика, общи икономически дисциплини и
специалните дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, схеми, диаграми и
формули, представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез устно изпитване и разработване на реферати.

mailto:tsvetko_prokopov@abv.bg


Код  06-24 Дисциплина “Екологичен мениджмънт”

Семестър   II                               ЕCST кредити 4,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  Настоящата учебна програма включва подготовка на обучаемите по
методите на управление на качеството на околната среда и екологичната безопасност
на различни нива на управление на икономиката, включително национално, регионално
и ниво на отделно предприятие. Предвидена е определена насоченост в областта на
хранителната индустрия. Учебният материал и методиката на обучение са в
съответствие със съвременните изисквания и тенденции по икономика на рационалното
природоползване, опазване на околната среда и безопасност на храните. Целта е
придобиване на знания и умения от студентите за решаване на типови и специфични
контролни задачи по приложение в практиката на методи по еколого-икономическото
управление и еколого-отговорния бизнес и предприемачество.
Съдържание на дисциплината: обща концепция, стратегии, структура и организация
на екологичния мениджмънт в индустриалното предприятие; обща характеристика и
внедряване на системи за управление на околната среда по стандарт ISO 14001;
екологичен маркетинг; екологична маркировка; цели, задачи и основни принципи на
екологичния одит; обща характеристика на отпадъците в хранителната индустрия;
системи за управление на отпадъци; икономически аспекти на екологичния
мениджмънт; екологичен мениджмънт на опаковането; еколого-икономически
инструменти за вземане на решения при избор на технология.
Входни и изходни връзки: математика, общи и специални икономически дисциплини
и специалните дисциплини
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, схеми, диаграми и
формули, представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в семинарни зали. В методично отношение особено внимание се
отделя на иновационните образователни методи. Използват се такива активни методи
на обучение, като ролеви игри, решаване на казуси и тестове за оценка на практически
ситуации. Осъществява се системен контрол на нивото на придобитите знания от
студентите, както и оценка на тези знания в края на курса на обучение.
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Код  27-48 Дисциплина “Техника за очистване”

Семестър   VII                         ЕCST кредити 4,5                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Гл. ас. д-р инж. Донка Стоянова Танева, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail don_taneva@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават основната техника за
пречистване в хранителната индустрия. Запознават се с техническите характеристики и
конструкции, процесите, които протичат в тях и цялостната им ефективност при
експлоатация. На необходимото ниво се изучават съвременните и перспективни методи
и техника за пречистване на въздух и отпадъчни води от хранителната и
биотехнологичната индустрия. Наред с това студентите се запознават с теоретични
основи на процесите, на които се основават методите за очистване на въздуха и
отпадъчните води от хранителната и биотехнологичната индустрия. На необходимото
научно и учебно-методично ниво се разглеждат химичната, биохимичната и
микробиологичната характеристика на характерните замърсители.

Съдържание на дисциплината: общата характеристика и класификация на
замърсителите от хранителната и биотехнологичната индустрия; основни методи и
технологични схеми за пречистване в хранителната и биотехнологичната индустрия;
техника за пречистване на въздуха; техника за пречистване на отпадъчни води;
механично пречистване и съоръжения; биологично пречистване и съоръжения;
химични и физикохимични методи и техника за пречистване на отпадъчни води;
принцип на работа на малки пречиствателни станции; методи и техника за
производство на биогаз.
Входни и изходни връзки: Входните връзки са изучаваните математически и
технически дисциплини от специалността. Изходна връзка е разработване на дипломен
проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, схеми, диаграми и
формули, представени чрез мултимедия, филмирани материали и др. Практическите
занятия се водят в учебни зали и извънаудиторно. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез устно изпитване.
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Код  06-38 Дисциплина “Екологично законодателство и норми”

Семестър   VII                         ЕCST кредити 5,0                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 30 2
Практически упражнения

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация: В настоящата дисциплина студентите изучават конституционните основи и
законодателната уредба на Р. България в областта на екологията и опазването на
околната среда. Разглеждат се основните закони, наредби и други нормативни актове за
опазване на околната среда и тяхното адаптиране и съответствие с международното
екологично право. Студентите получават теоретични и практически знания за
усвояване и прилагане на екологичното законодателство, въз основа на които те ще
могат да вникват в съдържанието, да анализират и тълкуват нормативните актове по
опазване на околната среда, а също така да изследват практиката по прилагането им.
Съдържание на дисциплината: обща характеристика на нормативната уредба по
опазване на околната среда; държавна екологична политика; основни и секторни
екологични закони, наредби и правилници; международни конвенции, регламенти и
директиви по опазване на въздуха, водите и почвите; законодателство по управление на
отпадъците; правомощия на централната администрация по опазване на околната среда;
правомощия на местната администрация и неправителствените екологични
организации по опазване на околната среда; юридическа отговорност за нарушаване на
екологичното законодателство; принудителни административни мерки за опазване на
околната среда; правен режим на оценката на въздействието върху околната среда,
екологичната оценка и на информацията за околната среда.
Входни и изходни връзки: Входните връзки са изучаваните общи и специални
дисциплини от специалността. Изходна връзка е разработване на дипломен
проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват чрез мултимедия, интернет и
др. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията
на студентите се проверяват чрез писмено изпитване и разработване на реферати.
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Код  06-10 Дисциплина “Екологично законодателство”

Семестър   I                         ЕCST кредити 4,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения 30 2
Практически упражнения

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават конституционните основи и
законодателството в областта на екологията и опазването на околната среда. Застъпена
е както нормативната уредба на Р България, така и международното законодателство,
като наред с основните конвенции, отнасящи се за глобалните замърсявания и
увреждания на околната среда, особено внимание се отделя на екологичното
законодателство на Европейския съюз. Изучават се нормите и взаимоотношенията
между отделните страни във връзка с трансграничния пренос на замърсители на
атмосферата, водите, почвите, растителния и животински свят, защитените територии и
др.  В учебния материал са включени основните закони,  наредби и други нормативни
актове за опазване на околната среда и тяхното адаптиране и съответствие с тези на
други развити страни в света.
Съдържание на дисциплината: обща характеристика на нормативната уредба по
опазване на околната среда; конвенции, регламенти и директиви по опазване на
въздуха, водите и почвите; законодателство по управление на отпадъците; основни и
секторни екологични закони, наредби, правилници и други по-важни нормативни
актове.
Входни и изходни връзки: Входните връзки са изучаваните специални дисциплини.
Изходна връзка е разработване на дипломен проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват чрез мултимедия, интернет и
др. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията
на студентите се проверяват чрез устно изпитване и разработване на реферати.
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Код  06-33 Дисциплина “Технологични съоръжения за очистване на води”

Семестър   VII                         ЕCST кредити 6,0                ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2
Курсов проект 15 1

Лектори:
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават основните технологични
съоръжения и схеми за пречистване на промишлени отпадъчни води. На необходимото
научно и учебно-методично ниво се разглеждат класификацията, устройството,
принципа на работа, конструктивните елементи и особеностите на съответните
съоръжения за пречистване. Наред с това студентите се запознават с техническите
характеристики и конструкции, както и с процесите, които протичат в съоръженията и
цялостната им ефективност при експлоатация.  Разглеждат се също условия за
образуване, определяне на количеството и състава, и избор на подходящи методи и
схеми за пречистване на отпадъчни води от хранителната индустрия.
Съдържание на дисциплината: характеристика на промишлените отпадъчни води и
условия за заустването им във водоприемниците; оборотно използване на отпадъчни
води; определяне степента на пречистване на отпадъчните води; технологични
съоръжения и схеми за механично, физико-химично, химично и биологично
пречистване на промишлени отпадъчни води; допречистване на отпадъчни води;
технологични съоръжения и схеми за обработка на утайки; стабилизиране на утайките;
комбинирани съоръжения за пречистване на промишлени отпадъчни води.
Входни и изходни връзки: Входните връзки са изучаваните математически и
технически дисциплини от специалността. Изходна връзка е разработване на дипломен
проект/работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, диаграми, схеми и
формули, представени чрез мултимедия, интернет, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в специализирани лаборатории, учебни зали и
извънаудиторно. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
устно изпитване и решаване на задачи. Студентите разработват курсов проект, който
завършва със защита и оценка.
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Код 06-08                                   Дисциплина Мениджмънт на безопасността в
                                                                              индустриалното предприяние

Семестър VI ЕCST кредити  5,5
Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Инженерна екология”,  тел. 032/603-761
Факултет: Стопански, тел.  032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 2
Курсов проект  -  -

Лектори:
Гл. ас. д-р инж. Д. Танева; кат. Инженерна екология; тел. 032/603-888, Е-mail
don_taneva@abv.bg
Анотация: С изучаването на настоящата дисциплина студентите получават знания по
законодателството и управлението на здравословните и безопасни условия на труд в
индустриалното предприятие, както и практически знания и умения за измерване,
контрол и управление на основните параметри на производствената среда –
микроклимат, електробезопасност, химически замърсители, пожарна и взривна
безопасност. На базата на придобитите преди това и получените по тази дисциплина
знания, студентите ще могат самостоятелно да извършват анализ и управление на риска
за здравето на работещите при конкретни условия на работното място в
индустриалното предприятие.
Съдържание на дисциплината: трудово-правно законодателство в аспект безопасни и
здравословни условия на труд; Интегриране на безопасните и здравословни условия на
труд в управлението на предприятието; Мениджмънт на безопасността и здравето при
работа; Анализ и управление на риска; Електробезопасност; Защита от шум;
Производствено осветление; Механични опасности; Контрол на химични вредности в
работната среда; Пожарна безопасност и сигнализация.
Входни и изходни връзки: специалните дисциплини, дипломна работа/проект.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, формули, схеми и
диаграми, представени чрез мултимедия и щрайбпроектор, филмирани материали,
интернет и др. Практическите занятия се водят в специализирани лаборатории и учебни
зали. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез писмено
изпитване.

mailto:don_taneva@abv.bg


Код  06-11 Дисциплина “Технологии  и техника за очистване

                                                                                      на води в ХВП”

Семестър   I                        ЕCST кредити 4,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2
Курсов проект

Лектори:
Проф. д.т.н Т. Златев;  кат. Инженерна екология; тел. 032/603-652, Е-mail
zlatev_t@abv.bg
Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов, кат. “Инженерна екология”; тел. (032) 603 888,
E-mail tsvetko_prokopov@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават теоретични основи на
процесите, на които се основават методите за очистване на отпадни води. На
необходимото научно и учебно-методично ниво се разглеждат химичната,
биохимичната и микробиологичната характеристика на отпадните води от
производствената дейност в областта на хранително-вкусовата промишленост.
Застъпени са методите за анализ на контролираните замърсители и показатели на
отпадни води. Наред с това студентите се запознават с техническите характеристики и
конструкции,  процесите които протичат в тях и цялостната им ефективност при
експлоатация. На необходимото ниво се изучават съвременните и перспективни методи
за ускорено очистване на води.

Съдържание на дисциплината: общата характеристика и класификация на
промишлените отпадни води; категоризация на приемниците; основни методи и
технологични схеми за пречистване на отпадни води; механично пречистване и
съоръжения; биологично очистване и съоръжения; обеззаразяване на отпадни води; рН-
неутрализация на отпадни води; малки пречиствателни станции; допречистване на
отпадни води; определяне на показателите за контрол на отпадни води; оптимизиране
работата на съоръженията за пречистване;избор, пуск и експлоатация на съоръжения за
очистване на отпадни води от ХВП.

Входни и изходни връзки: екология и опазване на околната среда, органична,
неорганична, аналитична химия, физикохимия и технологичните дисциплини по
отделните бакалавърски специалности от Технологичен факултет при УХТ. Изходна
връзка е разработване на дипломен проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, диаграми, схеми и
формули, представени чрез мултимедия, интернет, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в специализирани лаборатории, учебни зали и
извънаудиторно. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
устно изпитване и решаване на задачи.

mailto:zlatev_t@abv.bg
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Код  06-14 Дисциплина “Оценка на въздействието върху

                                                                                      околната среда”

Семестър   I                        ЕCST кредити 2,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 2
Семинарни упражнения 15 2
Курсов проект

Лектори:
Проф. д.т.н Т. Златев;  кат. Инженерна екология; тел. 032/603-652, Е-mail
zlatev_t@abv.bg
Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават структурата и
съдържанието по този вид оценка. Разглеждат се изискванията и методиката за оценка
на въздействието върху околната среда главно на промишлени обекти, в това число
обекти на хранително-вкусовата промишленост, регионални, национални и
международни програми и проекти. Застъпена е спецификата на обектите на
хранителната индустрия. Оценката на въздействието върху околната среда се отнася
както за действащи, така и за новопроектирани обекти. Изучават се правата и
функциите на държавните и обществените (неправителствени) структури по оценка на
въздействието върху околната среда.
Съдържание на дисциплината: запознаване на студентите с предметът, условията и
реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС); основна и
съпътстваща документация на доклада по ОВОС; обхват и съдържание на доклада по
ОВОС за проекти и за обекти в експлоатация; методика за оценка на доклада по ОВОС;
място и роля на обществените структури при приемане на доклада по ОВОС; еколого-
икономическа експертиза на стопански обекти.
Входни и изходни връзки: екология и опазване на околната среда, промишлени
сгради и технологичните дисциплини по отделните бакалавърски специалности от
Технологичен факултет при УХТ. Изходната връзка е разработване на дипломен
проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с фигури, диаграми, схеми и
формули, представени чрез мултимедия, интернет и др. Практическите занятия се водят
в семинарни зали. Всеки студент самостоятелно изготвя ОВОС на определен стопански
обект в областта на ХВП. Оценяването по дисциплината се извършва въз основа на
оценката от защитата на курсовата работа.

mailto:zlatev_t@abv.bg


Код  06-20 Дисциплина “Системи за управление на отпадъци в ХВП”

Семестър   II                        ЕCST кредити 2,0                ОКС “магистър”

Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Инженерна екология”, тел. 032/603-761

Факултет: СТОПАНСКИ, тел. 032/603-653, факс 032/640-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 15 2
Семинарни упражнения 15 2
Курсов проект

Лектори:
Доц. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова; катедра “Инж. Екология” ;тел.:603
761
Анотация:  Целта на курса е студентите да изучат въз основа на наш и чуждестранен
опит проблемите по замърсяването, методи и съоръжения за обезвреждане на твърдите
отпадъци и оползотворяването им в ХВП. Отделя се значително внимание на
въпросите, свързани с основните принципи на Директивите на ЕС относно управление
на твърди отпадъци и хармонизиране на българските нормативни документи. Изучават
се системи за управление на отпадъци. Разглеждат се превантивните мерки, прилагани
за намаляване на отпадъците. Изучават се актуални технически и индустриални
решения за рециклиране на отпадъци.

Съдържание на дисциплината: източници на замърсяване на околната среда с твърди
отпадъци; класификация и характеристика на твърдите отпадъци; европейско и
българско законодателство по управление на отпадъците; планиране, складиране и
заравяне на твърди отпадъци от ХВП; методи и съоръжения за третиране на утайки от
отпадъчни води; термични методи и съоръжения за третиране на твърди отпадъци;
оползотворяване на твърди отпадъци от ремонтна дейност; оползотворяване на твърди
строителни отпадъци; получаване на полезни вторични продукти при преработка на
отпадъци; безопасност и токсичност на опаковките; нови биоразлагащи се и/или ядливи
опаковъчни материали; системи за използване на многократни опаковки; екологична
маркировка; системи за рециклиране; преработка на отпадъци от опаковки.
Входни и изходни връзки: екология и опазване на околната среда и технологичните
дисципилини по отделните бакалавърски специалности от Технологичен факултет на
УХТ. Изходната връзка е разработване на дипломен проект/работа.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с помощта на схеми, фигури,
формули, диаграми чрез мултимедийно представяне, филмирани материали и др.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез устно препитване. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, участието в упражнения и
подготвена рефератна тема по изучаваната проблематика.
.




	Код   06-01                                                      Дисциплина Охрана на труда
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Изучаването на настоящата учебна дисциплина има за цел обучаемите да получат общи познания по законодателството в областта на охраната на труда и практически умения по измерване на основните физични параметри на производствената среда, да правят анализ на същите относно риска за здравето на работещите.

	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да даде задълбочени познания за същността, спе- цификата и ролята на промишлените сгради в цялостния процес на производство на хранителни продукти. Последователно са разгледани основните етапи – проучване, проектиране и строителство. Изяснени са принципите на териториално разположение, планировъчните, обемно-пространствените и конструктивни решения съобразно тех- нолого-техническите изисквания. Специално внимание се обръща на въпросите, касае- щи санитарно-хигиенните изисквания и решение на генералния план на комплекса. Разработваните в часовете за упражнения индивидуални проекти на промишлени сгра- ди, представляват практическо приложение на получените теоретични знания.


	Код  06-03                         Дисциплина  Екология и опазване на околната среда
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Извежданата дисциплина има за цел студентите да придобият основни познания за добавките, използвани при производство на ферментационни продукти. Учебната програма обхваща въпроси, свързани с класификацията и отделните групи добавки използвани при тези производства, тяхната физикохимична и технологична характеристика, механизмът на действие. Посочват се критериите за безвредност на добавките, поведение в готовия продукт. Проследява се актуалността и значимостта на проблемите, свързани с употребата на хранителни добавки в технологичен и здравен аспект и метаболизма им в човешкия организъм. Разглеждат се методите за анализ и контрол на добавките с най-широко практическо приложение.

	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Извежданата дисциплина има за цел студентите да придобият основни познания за добавките, използвани при производство на хранителни и биотехнологични продукти, напитки и тютюневи изделия. Учебната програма обхваща въпроси, свързани с класификацията и отделните групи добавки, тяхната физикохимична и технологична характеристика, механизмът на действие. Посочват се критериите за безвредност на добавките и поведение в готовия продукт. Проследява се актуалността и значимостта на проблемите, свързани с употребата на хранителни добавки в технологичен и здравен аспект и метаболизма им в човешкия организъм. Разглеждат се методите за анализ и контрол на добавките с най-широко практическо приложение.

	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код  06-09                               Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-18                               Дисциплина “БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код  06-07                              Дисциплина “Индустриална екология”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-07                              Дисциплина “Индустриална екология”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-24                              Дисциплина “Екологичен мениджмънт”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  27-48                              Дисциплина “Техника за очистване”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-38                              Дисциплина “Екологично законодателство и норми”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В настоящата дисциплина студентите изучават конституционните основи и законодателната уредба на Р. България в областта на екологията и опазването на околната среда. Разглеждат се основните закони, наредби и други нормативни актове за опазване на околната среда и тяхното адаптиране и съответствие с международното екологично право. Студентите получават теоретични и практически знания за усвояване и прилагане на екологичното законодателство, въз основа на които те ще могат да вникват в съдържанието, да анализират и тълкуват нормативните актове по опазване на околната среда, а също така да изследват практиката по прилагането им.


	Код  06-10                              Дисциплина “Екологично законодателство”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-33                 Дисциплина “Технологични съоръжения за очистване на води”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код   06-08                                   Дисциплина Мениджмънт на безопасността в
	индустриалното предприяние
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С изучаването на настоящата дисциплина студентите получават знания по законодателството и управлението на здравословните и безопасни условия на труд в индустриалното предприятие, както и практически знания и умения за измерване, контрол и управление на основните параметри на производствената среда – микроклимат, електробезопасност, химически замърсители, пожарна и взривна безопасност. На базата на придобитите преди това и получените по тази дисциплина знания, студентите ще могат самостоятелно да извършват анализ и управление на риска за здравето на работещите при конкретни условия на работното място в индустриалното предприятие.


	Код  06-11                                          Дисциплина “Технологии  и техника за очистване
	на води в ХВП”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-14                                          Дисциплина “Оценка на въздействието върху
	околната среда”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен

	Код  06-20                          Дисциплина “Системи за управление на отпадъци в ХВП”
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен


