
  АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛТЕТ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АГРОЕКОЛОГИЯ 

 
График-рамка за учебен процес на магистърски курс „ЕКОЛОГИЯ НА 

СЕЛИЩНИ СИСТЕМИ ” ДПН/ДОВО, СПН/СОВО 
(задочно обучение) (прием октомври, 2018г.) 

 
Първи семестър: 15.11.- 16.12.2019г. ⃰  
 
Дисциплини: 
1. Екология –хорариум 20/15 
2.Замърсяване, опазване на въздуха и въздействие върху екосистемите–хорариум 20/15 
3.Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху екосистемите–хорариум 20/15 
4.Замърсяване, опазване на водите и въздействие върху екосистемите –хорариум 20/15 
5.Технологии за пречистване на флуиди и оползотворяване на отпадъци-хорариум 
20/15 
6. Екологичен мониторинг- хорариум 20/10 
7. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
8. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
 
Избираеми дисциплини: Поведение и динамика на токсични вещества в околната 
среда, Паркова фауна (гръбначни), Паразитни съобщества на риби, Видове 
устройство и организация на населените места 
 
Изпити: по график съгласуван с преподавателя 
⃰ (възможна е корекция на периода) 
 
Втори семестър:27.01. - 01.03.2020г. ⃰  
 
Дисциплини: 
1. Агроекология -хорариум 30/10 
2. Опазване на биоразнообразието -хорариум 20/10 
3. Защитени територии - хорариум 20/10  
4. Зелена система- хорариум 15/15 
4. Европейско законодателство –хорариум 20/0  
5. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
6. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
7. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
 
Избираеми дисциплини: ОВОС и ЕО, Климатични промени в населените места, 
Устойчиво развитие, Рекреационна екология, Териториално и парково устройство, 
Защита на парковите растения от болести 
 
Изпити: по график съгласуван с преподавателя 
 ⃰ (възможна е корекция на периода) 
 
 
 
 
 



 
Трети семестър: 11.05.-30.06.2020 г.⃰ 
 
Дисциплини:  
1. Състояние и контрол на околната среда в селищни системи –хорариум 30/10 
2. Управление на отпадъците –хорариум 20/10  
3. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
4. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
5. Избираема дисциплина - хорариум 15/15 
 
Избираеми дисциплини: Общински екологични програми, ЗБУТ, Промишлени аварии и 
въздействие върху селищните системи, Екологичен мениджмънт, Растителна 
защита в селищни системи, Защита на парковите растения от неприятели, Природни 
бедствия и екокатастрофи 
 
Изпити: по график съгласуван с преподавателя 
⃰ (възможна е корекция на периода) 
 
Подготовка за държавен изпит или дипломна работа: Юли-Декември, 2020. 
Дипломиране (дипломна работа или държавен изпит) – Февруари 2021. 
 
Ръководител на курса: доц. д-р Ек.Вълчева tel:032/654 202,  
                                               e-mail: katia_valcheva@abv.bg 
 

 


