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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 1222
2. Наименование на курса: “ Химия на водата”
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението за дисциплината: След завършване на курса по дисциплината
студентите ще получат знания относно физикохимичните отнасяния на водата, видовете
дисперсни системи, водата и водно-дисперсни системи, твърдост на водата, състав и видове
природни води, както и химичните и биологични процеси протичащи във водна среда, видове
замърсяване на водите, методи за пречистване. Тези знания са база на дисциплините
„Пречиствателни системи и технологии за пречистване на природни води”, „Пречиствателни
системи и технологии за пречистване на канализационни води” и др.
10.Начин на преподаване – директно.
11.Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни знания от обучението
дисциплината „Химия в строителството“.
12. Съдържание на курса: Състав, структура и свойства на водата; физикохимичните отнасяния
на водата; видовете дисперсни системи, водно-дисперсни системи, показатели за качеството на
водата; състав и видове природни води; състав на отпадни води, според произхода им; химичните
и биологични процеси протичащи във водна среда, видове замърсяване на водите, методи за
пречистване; корозия на водопреносната мрежа
13. Библиография :
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4. Цачев, Цачо Минков, Пречистване на битови отпадъчни води, София , Техника, 2001
5. Екологична оценка и опазване на водните течения от заърсяване, Иван Дядовски и колектив,

изд. Тилид 2001 г.
6. Игнатова, Надка Г., Опазване чистотата на водите , София : Земиздат, 1992
7. Наръчник по градска канализация, Ангел Димовски, Христо Димовски, техника, София, 1986 г.
8. Хайнц, Андреас и др., Химия и околна среда : За химици, физици, биолози и
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9. Water Treatment Handbook volume 1,2,3,4. Degremont-2007.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
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 писмен
отговор на въпроси от конспекта (кратък тест). Мотивите за получената оценка студентите
получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български


