
АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  

КАНАЛИЗАЦИЯ” 

Специалност Инспектор по обществено здраве 

 

1. Цел на обучението по дисциплината 
Студентите да се запознаят и овладеят основните технически и здравно-хигиенни 

изисквания и действащи норми за проектиране изграждане и експлоатация на В и К системи 
и съоръжения у нас. 

Въз основа на обучението си по В и К студентът трябва да усвои теоретични знания 
и практически умения, свързани с физиологичните и биологичните основи на водата. 
Специално внимание се отделя на химическия състав на водата, нейната епидемиологична 
роля и оценка и отраженията й върху здравето. 

Въз основа на получените знания бъдещите инспектори по обществено здраве трябва 
да съдействат при осъществяване на мониторинга на питейните води, замърсяването и 
санитарната охрана на питейните водоизточници с цел опазване здравето на съвременния 
човек. 
 

Учебно съдържание на дисциплината: 
 
1. Същност на водоснабдяването. Водоснабдителни системи и схеми. Необходимо 

количество за водоснабдяване. 
2. Видове води в природата. Водовземни съоръжения. 
3. Санитарно – охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците за ПБВ и 

водоснабдителните съоръжения. 
4. Пречистване и подобряване качествата на водите за ПБВ. 
5. Обеззаразяване на водите за битови нужди. 
6. В и К на сгради. Водоизточници, мрежи, сградна и площадкова канализация и 

съоръжения за пречистване на отпадни води. 
7. Проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация на водоснабдителните 

системи и съоръжения. 
8. Канализационни системи и схеми, предназначени на канализацията. Видове 

отпадъчни води. 
9.Пречистване на отпадъчните води: 
 състав на отпадъчните води. 
 основни методи на пречистване на ОВ. 
 основни схеми. 

10. Съоръжения за механично и биологично пречистване на ОВ. 
11. Обработка и използване на утайките от ПСОВ. 
12. Обеззаразяване на отпадъчните води. 
13. Избор на начина на пречистване на отпадни води. 
14. Експлоатация на ПСОВ. Санитарен контрол. 



 

2. Предпоставки 

Въз основа на обучението си по В и К студентите да: 

 познават здравните норми и изисквания в опазване на водоизточниците и 
санитарно - охранителните зони около тях. 

 извършват оглед на водоизточниците и прилежащите им СОЗ. 
 познават и прилагат методите за вземането на проби от питейни води. 
 дават здравно становище на база резултати от лабораторни анализи. 

 

3. Академични ресурси 

Дисциплината се преподава от нехабилитиран преподавател с базово образование 
строителен инженер, със специалност „Промишлено и гражданско строителство“, 
„магистър“. 

 
4. Материални ресурси 

За обучението на студентите се използва семинарна зала.  

 
5. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят под форма на устно изнасяне на съдържанието на 
всеки раздел. 

 
6. Практически упражнения 

Провеждат се  съобразно програмата по „Водоснабдяване и канализация“: 

 запознаване на място с изграждането, експлоатацията и поддържането на В и К 
мрежи и съоръжения. 

 четене на проекти и здравна оценка. 
 посещения на ПСОВ и други съоръжения. 

Могат да се възлагат задачи на студентите, след което се провеждат дискусии. 

7. Информационни ресурси. Основна литература. 

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции и упражнения по дисциплината. 
Представя се списък на основната препоръчвана литература.  

 
8. Контролни работи 

Студентите се натоварват динамично и интензивно през семестъра с цел добрата им 
подготовка. Периодично се дискутира предадения материал.  

Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя, който напътства студентите 
както в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. 

 
 

 



9. Сътрудничество между преподавателите и студентите 

Това сътрудничество се изразява в: 

 Ангажираност на преподавателят към студентите в тяхната предварителна 
подготовка и възникнали трудности по усвояване на материала. 

 Използване на часовете за консултации. 
 

10. Изпити 

Изготвяне на реферат в края на основните раздели, на тема съобразена с преподадения 
до момента учебен материал. 

Дисциплината завършва с изпит, обхващащ всички изнесени лекции и упражнения. 
Изпитната оценка се формира от писмен изпит и устно събеседване. Оценката е 
комплексна и отразява цялостното представяне на студента през семестъра. 
 

11. Стандарти за оценяване 

За дисциплината са разработени ясни стандарти за оценка, с които студентите трябва 
да бъдат запознати. За всяка оценка се определя дадена характеристика. 

Слаб (2) - получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат като база 
за следващите нива на обучение. 
Среден (3) - получава студент, който възпроизвежда знанията, като липсват основни 
моменти от разработената тема, липсва готовност за самостоятелно използване на 
получените знания и професионална компетентност. Терминологията не е усвоена, 
изложението се характеризира с беден език. 
Добър (4) - получава студент, който развива темата описателно, като използва типови 
ситуации. В изложението, макар и да има наличие на добра езикова култура се допускат 
неточности в използваните понятия. 
Много добър (5) - получава студент, който развива темата самостоятелно, адекватно 
използва терминологията на изучаваната област, има добра езикова култура. 
Отличен (6) - получава студент, който самостоятелно, логично извежда темата. 
Обосновано интерпретира учебното съдържание. Наблюдава се готовност за използване 
на придобитите знания и професионални компетентности. Точност и богата езикова 
култура на изложението. 
 
12. Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка определя, в каква степен даденият студент е постигнал целите на  
обучението, поставени в началото и се формира като средна аритметична от оценките 
на реферата и изпита в края на обучението по дисциплината „Водоснабдяване и 
канализация“. 
Крайната оценка се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. 

Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможността на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 
резултатите е не по-дълъг от 3 (три) работни дни след датата на изпита. 



Характеристиката на дисциплината се представя на студента в началото на обучението. 
Това е в съответствие със ЗВО чл. 56 ал.1 - „преподавателите са длъжни да разработят 
и да оповестят по подходящ начин и описание на воденият от тях лекционен курс, 
включващ заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 
препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на проверка на 
знанията и уменията”. 


