
Магистърска програма:  Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 

(РГЕРС) - за неспециалисти*    

   

* Неспециалисти са кандидати, които не  са завършили образователно 

квалификационна степен „бакалавър” по следните специалности: География, Геология, 

проучване и добив на полезни изкопаеми, Регионално развитие и политика, География и 

биология, Екология и опазване на околната среда, Устойчиво развитие, Природни и 

алтернативни горива. 

Срок на обучение за неспециалисти: 3 семестъра 

Форма на обучение: редовна 

Ръководител: доц. д-р Антон Филипов 

тел.: 9308 261             

е-mail: fil@gea.uni-sofia.bg 

Секретар: Ина Воиславова       

бул. Цар Освободител 15, каб. 281 

тел.: 9308 277      

е-mail:voislavova@gea.uni-sofia.bg  

Завършилите магистърската програма по Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 

получават теоретични знания и практически умения за невъзобновяеми и възобновяеми 

енергийни източници, геоенергийни стратегии, енергийно планиране и ефективност, 

екология и опазване на околната среда при добив и използуване на геоенергия, необходими 

за тяхната успешна реализация в управленските структури на наднационално, национално 

и местно ниво. 

Обучението предоставя широки възможности на завършилите студенти за 

професионална реализация на ръководни и експертни длъжности в държавната и местната 

администрация; в консултантски и производствени компании, в структури на гражданското 

общество, като държавни служители на национално и местно ниво, в неправителствени 

организации, държавни и частни фирми, занимаващи се с енергийно проучване и 

производство, както и логистична дейност в областта на енергетиката, енергийната и 

екологична ефективност. 

В организационно отношение магистърската програма е организирана в три нива:  

- Първото ниво предвижда обучение в задължителен модул по фундаментални 

подготвителни дисциплини от бакалавърските програми на специалностите  

География, Геология и Регионално развитие и политика с цел формиране на 

понятийния апарат, изучавани през първия (летен) семестър; 

- Второто ниво предвижда обучението в задължителен модул от фундаментални 

специализиращи дисциплини, изучавани през втория (зимен) семестър;  

- Третото ниво предвижда обучението в един от трите избираеми профилиращи 

модули в областта на Невъзобновяемите геоенергийни ресурси (НЕИ), 

Възобновяемите геоенергийни ресурси (ВЕИ) или Регионална енергийната 

ефективност и стратегии, изучавани през третия (летен) семестър.  

ПЪРВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ 



Включва 6 дисциплини изучавани през първия (летен) семестър. Те са с 

фундаментално и основополагащо значение за специалностите География, Геология, 

Регионално развитие и политика, формиращи  основно контингента на кандидатите за 

обучение по плана за специалисти. 

ПЪРВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ 

Включва 6 дисциплини изучавани през втория (зимен) семестър. Те са с 

фундаментално и основополагащо значение за професионалната квалификация на 

студентите в областта на управлението на геоенергийните ресурси и енергийната 

ефективност. Основно внимание се отделя на същността на геоенргийните ресурси при 

планирането на устойчивото енергийно развитие. 

ИЗБИРАЕМИ ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ: 

МОДУЛ 1: НЕВЪЗОБНОВЯЕМИ ГЕОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Обучението в този модул включва 6 дисциплини, изучавани през третия (летен) 

семестър. Студентите, избрали този модул ще получат квалификация в областта на 

проучването, оценката и възможностите за използване на невъзобновяемите източници на 

енергия на регионално, национално и глобално ниво.  

Студентите, избрали този модул за профилиране задължително се обучават по една 

дисциплина от другите два профилиращи модула.  

МОДУЛ 2: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ГЕОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Обучението в този модул включва 6 дисциплини, изучавани през третия (летен) 

семестър. Студентите, избрали този модул ще получат квалификация в областта на 

проучването, оценката и възможностите за използване на възобновяемите източници на 

енергия на регионално, национално и глобално ниво.  

Студентите, избрали този модул за профилиране, задължително се обучават по една 

дисциплина от другите два профилиращи модула.  

МОДУЛ 3: РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СТРАТЕГИИ 

Обучението в този модул включва 6 дисциплини, изучавани през третия (летен) 

семестър. Студентите, избрали този модул ще получат квалификация в областта на 

енергийната ефективност и принципите на местното устойчиво енергийно развитие и 

планиране. 

Студентите, избрали този модул за профилиране задължително се обучават по една 

дисциплина от другите два профилиращи модула. 

През третия семестър студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно 

изследване, подготовка и защита на дипломна работа. 

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. 

Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул от второто 

ниво и се осъществява след края на задължителния специализиращ модул. 



Приемът на студенти в Магистърска програма „Регионални геоенергийни ресурси и 

стратегии” се осъществява в съответствие с конкурсната програма за прием в 

магистърските програми в ГГФ, като кандидатите полагат изпит по избор по една от 

конкурсните програми за специалност География или специализираната конкурсната 

програма  за завършилите ОКС „Бакалавър” – Геология. 

Програма 

за конкурсен изпит за прием в магистърска програма  

Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 

за завършилите специалностите География, Регионално развитие и политика, География 

и биология, Екология и опазване на околната среда, Устойчиво развитие 

1. Картография. Същност и елементи на картата. Общогеографски и тематични 

карти. Използване на картите. 

2. Геоморфология, хидрология и климатология. Закономерности в развитието и 

пространствените особености на релефа, водите и климата. Взаимодействия 

между литосферата, хидросферата и атмосферата. Проблеми на опазването на 

околната среда. 

3. Ландшафтна екология. Ландшафтна сфера – същност и основни 

закономерности. Структура и динамика на ландшафтите. Ландшафтна 

класификация и регионализация. Използване и опазване на ландшафтите. 

4. География на населението и селищата. Брой, разпределение и гъстота на 

населението. Основни демографски показатели. Демографска политика. 

Структури на населението. Миграции. Типове селища. Урбанизация – същност и 

проблеми. 

5. Политическа география и геополитика. Развитие и същност на политическата 

география и геополитика. Държавно устройство и форми на управление на 

страните в съвременния свят. Политическа карта на света. Глобални и 

регионални политически организации. Електорална география на България. 

6. География на световното стопанство. Социално-икономическа и 

пространствена същност на стопанството. Фактори за икономическо развитие. 

Основни пространствени икономически теории. Национално и световно 

стопанство. Географски центрове и модели на световното стопанство. Глобални 

и регионални икономически организации. 

7. Регионална география на света. Географски и цивилизационни региони в света. 

Методи на изследване. Типология на страните в света и Европа. Комплексна 

географска характеристика на ключови страни от Европа, Азия, Африка, Северна 

и Южна Америка. 

8. География на България. Природни компоненти и природно-ресурсен 

потенциал. Население, селища и държавно устройство. Обща характеристика на 

националното стопанство. Райониране – природни и социално-икономически 

райони. 

 

 



Програма 

за конкурсен изпит за прием в магистърска програма  

Регионални геоенергийни ресурси и стратегии 

за завършилите специалностите Геология, Геология, проучване и добив на полезни 

изкопаеми, Природни и алтернативни горива 

1. Планетата Земя – положение в пространството и съвременен общ геоложки 

модел. 

2. Съвременен модел за развитието на Земята – основни принципи и същност на 

концепцията „тектоника на плочите”. Глобален тектонски модел. 

3. Стратиграфия (що е то?) и стратиграфски методи. 

4. Видове стратиграфски единици. 

5. Основни геоложки ери и периоди. 

6. Основни типове скали, кратка характеристика. 

7. Основни тектонски единици (геоложки структури), кратка характеристика. 

8. Геоложка карта – какво представлява, как се съставя и каква информация дава. 

9. Основни седиментни обстановки и процеси. 

10. Видове седиментни скали, основна характеристика. 

11. Геоенергийни ресурси (кои са те) и тяхната значимост. 

12. Изкопаеми горива (каустобиолити) – видово разнообразие и природно 

разпространение. 

13. Нефтогазоносност на земните недра – същност, от какво зависи? 

14. Залежи и находища от нефт и газ – какво представляват, образуване и 

разрушаване. 

15. Въгленосни формации – образуване, кратка характеристика и класификации. 

16. Мястото на територията на България в рамките на орогенната система в 

Югоизточна Европа. 

17. Основни тектонски единици в геоложкия строеж на България. 


