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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

за специалност „ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" 
 

от професионално направление „ЕНЕРГЕТИКА” 
 

за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”   
(за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”) 

 
и професионална квалификация: 

„МАГИСТЪР -ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" 
 

Целта на обучението в образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър” по 
специалността „Топло- и газоснабдяване” от професионално направление  5.4. „Енергетика” е 
студентите,  вече завършили обучението си в ОКС „Професионален бакалавър”, да придобият 
достатъчно знания, ориентирани към надеждността, контрола и управлението на техническото 
състояние на топло- и газоснабдителните инсталации (ТГСИ) и елементи, към тяхното 
проектиране, диагностика, ремонт, поддържане и сервиз, към неконвенционалните енергийни 
източници, както и допълнителни специализирани теоретични и практически знания  и умения 
за управленска, научно-изследователска, проекто-конструкторска и внедрителска дейности в 
областта на топлоенергетиката и газоснабдяването. 

Тези знания и умения биха способствували за правилното формулиране на теории, 
концепции, принципи и закономерности в тази област, както и при разработването и 
прилагането на нови, оригинални идеи и решения. 

Чрез творческото прилагане на новопридобитите знания в науката и практиката и 
професионални умения за извършване на научни изследвания, обработване на 
експериментални резултати и оптимизиране на топлопроизводствени и газоснабдителни 
процеси, за съставяне на топлинни баланси и оценяване на енергийната ефективност на 
обекти, съоръжения и технологии, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд и оценяване на риска за безопасността и здравето  в работната среда чрез прилагане на 
съвременни колективни и индивидуални средства и методи за превенция, магистър- 
инженерите по топло- и газоснабдяване получават възможности да се реализира като: 

 научни работници в научно-изследователски институти; 
 проектанти в проектантски и внедрителски организации (фирми) и конструкторско-

технологични бюра в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването; 
 контролни органи в държавни и фирмени инспектиращи институции; 
 докторанти и преподаватели във  висши и средни училища; 
 висококвалифицирани управленски кадри и специалисти в индустриални 

предприятия за изграждане, настройка, управление, диагностика и контрол на техническото 
състояние, поддържане, ремонт и сервиз на топлотехнически и газоснабдителни системи, 
инсталации и елементи. 
 Успешно завършилите студенти получават диплома за висше образование, ОКС 
„Магистър” и професионална квалификация „Магистър-инженер по топло- и газоснабдяване”. 

Продължителността на обучението е 2 година (4 семестъра) при редовна и задочна 
форма на обучение. 
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