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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

“МАГИСТЪР- ИНЖЕНЕР” –  

СПЕЦИАЛНОСТ  “ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО” 

 

 В специалността ХМС се подготвят висши инженерни кадри - строителни инженери-

магистри по Хидромелиоративно строителство. Обучението по специалността е едностепенно за 

срок от 5 години (9 семестъра плюс 1 семестър за дипломна работа). 

 Магистър - инженерът, завършил специалност Хидромелиоративно строителство, притежава 

знания и умения за проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на различни строителни 

обекти и е профилиран специално за следните направления:  

1. Хидромелиоративни системи (напоителни, отводнителни и двойно-действащи напоително-

отводнителни системи) и на съоръжения към тях, безязови и язови водохващания, 

водовземни съоръжения, помпени станции, водоснабдителни и водоразпределителни възли, 

и водопровеждащи съоръжения – канали, тръбопроводи, дюкери, мост-канали, водостоци, 

изравнители и др.,  

2. Напоителни полета с регулираща мрежа, съоръжения и поливна техника върху тях, както 

и на рибовъдни стопанства; 

3. Язовири за комплексно използване на водите и съоръженията към тях (язове и язовирни 

стени, водовземни съоръжения от язовири, отбивни и облекчителни съоръжения,  ледозащитни 

съоръжения, помпени станции, канали, тръбопроводи, дюкери, мостканали, водостоци и др.). 

4. Речни корекционни и брегозащитни системи и прилежащите им съоръжения (диги, буни, 

подпорни стени, прагове, укрепвания вкл.и биологични, преминавания над/под 

съществуващи съоръжения и др). 

 Магистър - инженерът по Хидромелиоративно строителство е подготвен да извършва 

компетентно следните специализирани дейности: 

• Да разработва и изготвя оптимални схеми за комплексно използване на водите на 

даден водоизточник, поречие или водостопански район на страната; 

• Да извършва предварителни проучвания, необходими за проектирането, 

строителството и експлоатацията на хидромелиоративни системи, съоръжения и 

обекти вкл.геодезически, инженерно-хидроложки, почвени и др;. 

• Да изготвя проекти на хидромелиоративни системи и обекти и на елементите им 

като автоматично управлявани сложни технологични системи, включващи 

съвременни водоразпределителни и водопреносни мрежи, конструктивни решения за 

съоръжения, поливни технологии и техники, фонтанни съоръжения и технологии. 

• Да използва съвременните информационни технологии и техники при проучването, 

проектирането и експлоатацията на хидромелиоративни системи, както и на 

съответните хидротехнически съоръжения и обекти. 
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• Да изгражда хидромелиоративни системи, и на съответните хидротехнически 

съоръжения и обекти, с висока надеждност и ефективност при оптимална 

организация, механизация и технология на строителството. 

• Да организира и провежда съвременна техническа и стопанска експлоатация на 

хидромелиоративните системи, съоръжения и обекти при оптимално управление на 

технологичните процеси и техническо поддържане при съответно ниво на въведена 

механизация и автоматизация.  

• Да решава компетентно екологични проблеми в хидромелиоративните системи. 

• Да извършва реконструкция и модернизация на хидромелиоративните системи 

съобразно икономическите условия и постиженията на хидромелиоративната наука 

и практика. 

• Да провежда научни и научно приложни изследвания в областта на 

хидромелиорациите; 

• Да извършва посочените по-горе дейности и за обекти от други области на 

строителството, където това е необходимо. 

 Чрез усвоените знания и умения магистър - инженерът по Хидромелиоративно 

строителство може да работи в:  

• проектантски организации и фирми у нас и в чужбина  

• строителни организации и фирми у нас и в чужбина  

• експлоатационни предприятия  

• научно-изследователски институти  

• Министерства 

• предприятия,  сдружения и фирми, занимаващи се с екологични проблеми; 

• предприятия, сдружения и фирми за земеразделяне и оценка на недвижимо имущество; 

• Висши училища и професионални гимназии; 

• В общински администрации на строително-инженерни и административни 

длъжности, 

• Във финансови организации и ведомства; 

• В системата на  държавното управление.  

Длъжностите, които може да заема магистър - инженерът по Хидромелиоративно 

строителство, са: 

• ръководител на дружество или фирма за проучване, проектиране, строителство или 

експлоатация на хидромелиоративни обекти и по-общо на строителни обекти;  

• проектант с различна степен на квалификация; 

• технически ръководител или помощник технически ръководител на строителен 

обект; 

• специалист с различна степен на квалификация в проучвателните, проектантските, 

строителните и експлоатационните звена на държавни учреждения и частни 

предприятия; 

• инвеститор в инвеститорска дирекция и инвеститорски надзор; 

• контролен инженер; 

• консултант;   

• преподавател във Висши училища и професионални гимназии; 

• научен работник и изследовател  в Научно-изследователски институт;  

• администратор или заемащ управленческа длъжност на различно ниво в държавната 

администрация. 
 

Специалността “Хидромелиоративно строителство” (“Културинженерство” от 1942 до 1948 г.), 

фигурира в Държавния регистър на специалностите към направление строителство (9) под шифър (9.4). 

Всички (100%) обучавани в страната студенти по “Хидромелиоративно строителство” (ХМС) са 

подготвяни и се подготвят единствено в специалност “Хидромелиоративно строителство”  на 

Хидротехническия факултет (ХТФ) в УАСГ.  


