
 

 

         

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

„Водоснабдяване и канализация” към БАВ 
 

Пречистване на отпадъчни води от населени места 
 

Основен курс за обучение за всички ВиК технически служители  

и индивидуални участници 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
 

 
 

Роден на 05.12.1942, в София. Следва висше образование в СУ „Климент Охридски”, 

Химически факултет. Дипломира се  като “Магистър-химик – Органична  химия” през 1968 г. 

От 1968г. до 1976 г. е научен сътрудник в БАН, Институт по Органична химия, секция 

“Физични методи в органичната химия”. Научната област, в която работи е Квантова химия и 

Атомна адсорбция. 

 

От 1976 г. до 2014 г. е преподавател в УАСГ. Бил е лектор по дисциплината „Органична 

химия, биохимия и микробиология на водата” на студенти от специалността “Водоснабдяване 

и Канализация, профил “пречистване на водите”, IV курс. През 1976 г. е избран за старши 

асистент, а през 1979 г. – за главен асистент. От 1985 е доцент към катедрата. Бил е в 

продължение 13 години Зам. Декан на Факултета за чуждестранни студенти и на 

Хидротехническия факултет. Използва руски и английски езици. 

 

Бил е на квалификационни стажове у нас и чужбина и многобройни участия в международни 

семинари, симпозиуми, конференции, конгреси, както и участия в множество международни и 

национални проекти в областта на водите. 

 



 

 

 
 

Весела Стефанова 

Старши мениджър на Лабораторен Изпитвателен комплекс в 

"Софийска вода" АД 

 

Весела Стефанова е магистър по Химични технологии. Завършва Химико-технологичния и 

металургичен университет в гр. София през 2001 г. 

 

Отговаря за предоставянето на аналитични услуги в рамките на "Софийска вода" АД и извън 

нея. Осигурява изпълнението на всички законови и регулаторни изисквания от страна на 

дружеството по отношение на мониторинга на питейни, отпадъчни води и утайки. Утвърждава 

всички документи, свързани с дейността на ЛИК, включително и тези от СУ. Поддържа 

Акредитацията на ЛИК и провежда процедури за разширяване на обхвата 

 

Ивайло Йотинов 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

 

 

 

 
 

Пламен Петров 

Ръководител Производствено поделение “Пречистване”  

“ВиК - Варна” ООД 

През 1978 г. завършва Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” като Магистър, 

инженер-химик, специалност „Технология на водата”. Квалифицира се допълнително в 

университета в Лутън(Великобритания)-Програма за развитие в промишлеността и търговията 

и в „Международна организация по водите“(Франция)-Управление и експлоатация на ПСОВ. 

От 1992 г. до момента инж. Петров отговоря и участва в  планирането, организирането, 

координацията и контрола на експлоатацията и модернизацията на ПСОВ на: гр. Варна, 

курорт „ Зл. пясъци“, кв. „Аспарухово“, гр.Девня, гр.Белослав, ПСОВ – Камчия, гр. Дългопол 

и др. Работил е и в областта на водоподготовката, за целите на енергетиката. Участвал е и в 



 

 

редица проекти в областта на пречистването на отпадъчни води от населени места. Владее 

руски и английски език. 

 

 
 

Инж. Благой Благоев 

Експерт технологично поддържане в  

„Стоително-предприемачески холдинг“ ЕООД 

 

Благой Благоев работи в областта на пречистването на градски отпадъчни води от 1981 г. 

Професионалната си реализация и развитие осъществява на Софийската пречиствателна 

станция за отпадъчни води  (СПСОВ) от 1981 г. до 2008 г. От 1987 г. до 2004 г. е зам. 

началник на СПСОВ, като извършва  организация и управление технологичната дейност на 

СПСОВ, отговаря за техническото и технологично обновление и оптимизиране на 

технологичните процеси в ПСОВ. От 2004 г. до 2008 г. е началник на СПСОВ, като отговаря 

за цялостната организация и управление дейността на СПСОВ – технологично управление, 

техническа поддръжка, управление на човешките ресурси, експлоатационно и инвестиционно 

бюджетиране. 

 

Понастоящем работи в „Стоително-предприемачески холдинг“ ЕООД, като Експерт 

технологично поддържане отговарящ и ръководещ оразмеряването на пречиствателни 

съоръжения, машини и инсталации за обработка на отпадъчни води и утайки в съответствие с 

нормативните изисквания на българското и европейско законодателства. Отговаря за 

изготвяне на инструкции за експлоатация на ПСОВ и обучението на експлоатационния 

персонал. 

 

 
 

Проф. д-р Светла Маринова Гарванска 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  

„Н. Пушкаров” 

 

Светла Маринова е професор в Института по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Н. Пушкаров”. Цялата и научно-изследователска и внедрителска дейност е 



 

 

насочена към разработване на въпросите по съхранение, отстраняване и оползотворяване на 

органичните торове, утайките от ПСОВ и други отпадъци от промишлеността, бита и селското 

стопанство в практика, съобразно изискванията за опазване на околната среда. 

 

Научните й интереси и внедрителска дейност се развиват основно в областта на агрохимията и 

торенето и по точно върху характеризиране, оценка и разработването на технологични 

решения за оползотворяване на отпадъците в земеделието. Изследванията й върху утайките, 

получавани в пречиствателните станции за отпадъчни води са едни от първите  в страната 

през последните 20 години. 

 

Експерт е по отпадъци и почви към Министество на околната среда и водите. Участва в 

редица научни и научно-практически конференции и семинари у нас и в чужбина. Успешно 

ръководи проекти, с което се решават актуални за селското стопанство и екологията въпроси.  

Проф.Маринова е член на постоянния състав на преподавателите в ЦПО ВиК. 

 

 
 

Проф. дтн инж. Румен Арсов 

Преподавател в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” 

 

Проф. дтн инж. Румен Арсов е преподавател в Хидротехническия факултет на УАСГ, катедра 

„Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”, където работи от 1973 г. От 1989 г. 

до 1994 г. е заместник-декан, а от 1999 г. до 2008 г..е декан на Хидротехническия факултет. 

Преподава дисциплините “Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води” и 

“Канализационни мрежи и съоръжения”на студенти от специалност ВиК. Участва в 

международни проекти и организиране на международни научни конференции. Има над 70 

научни публикации.  

 

Проф. Румен Арсов бе главен секретар на БАВ от 2008 г. до 2010 г. и председател на БАВ от 

2010 г. до 2012 г. От 2012 г. е член на Управителния съвет на БАВ. 

 

 
 

Инж. Райно Попов 



 

 

Преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски” – София 

 

Инж. Райно Попов е магистър по специалностите: „Механизация и електрификация на 

мините” и „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии”.  Работил е в областта на 

минното дело, обогатителното производство и пречистването на отпадъчни води. Бил е 

хоноруван лектор, а от 2013 година е редовен преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски” - 

София. Преподава дисциплините: „Пречиствателна техника за газови, течни и твърди 

отпадъци”, „Техника и технологии за производство и потребление на биогаз” и 

„Димоотвеждане и вентилация” на студенти от специалностите ГГПТТ и ПГЕ в Минно-

електромеханичния и Геологопроучвателния факултети. Има учебници и публикации по 

преподаваните от него предмети. Участва в проектирането на пречиствателни инсталации по 

частите: „електрическа”, „технологична”, „ПБЗ”, „ПУСО” и „ПООС”. 

 

 
 

Инж. Калин Гевезов 

Регионален мениджър продажби в „Хени България“ ЕООД 

 

Инж. Калин Гевезов е завършил магистратура в катедра „Водоснабдяване, канализация и 

пречистване на водите” – специалност – мрежи и съоръжения. Работил в областта на 

строителството, а от 2003 г. работи основно в подбора и доставките на помпено и 

технологично оборудване за мрежи в областта на ВиК в страната и пречиствателни станции. 

От 2004 г. води лекционен курс към катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на 

водите” в УАСГ с насока – нови технологии, зависимости и изисквания към помпено 

оборудване. От две години работи в „Хени България“ ЕООД, където подпомага избора и 

доставката на технологичното оборудване при изграждането на ПСОВ (Монтана, Пещера, 

Силистра, Шумен и др.) и ПСПВ (Сливен). 

 

 
 

Геогри Джановски 

 

... 

 

Росица Пежгорска 

 


