
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Производство на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници 

Код: MsRES01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

СУ - 2 ч. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефка Неделчева (ИПФ), email:stefned@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност «Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници“ на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите 

да придобият знания за изграждането и експлоатацията на децентрализирани 

електроенергийни източници в електроенергийната система (ЕЕС), изградени на базата 

на възобновяемите енергийни източници. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с въпросите, свързани 

с тенденциите в съвременната електроенергийна политика и използването на 

нетрадиционни и възстановими енергийни ресурси за получаване на електроенергия. 

Изучават се водните и вятърни електрически централи (ЕЦ), използването на 

нетрадиционни ресурси, като слънчевата енергия, геотермалната енергия, енергията на 

морските вълни, приливните ЕЦ, дизеловите ЕЦ, газовите ЕЦ, когенерацията и 

инсталациите за получаване на енергия от преработка на биомаса и биогаз; хибридните 

системи за получаване на електроенергия. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Физика, 

Теоретична електротехника, Електрически машини, Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на първи семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-

619-167-061-1, София, МП Изд. на ТУ-София, 2013. 2. Нотов П. П., С. И. Неделчева. 

Електроенергетика. Интелигентни електрически мрежи. Част трета. ISBN978-619-167-

119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 2014. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина  

Силови електронни преобразуватели за 

ВЕИ 

Код: МsRES02 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции, 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Тодор Тодоров (ФА), email: ttodorov@tu-sofia.bg 

Технически университет - София, 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност „Електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници “ на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен при 

Технически университет – София, образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат различните видове 

силови електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източници както и 

подходите и методите за тяхното проектиране. Разглеждат се и различните възможности 

за приложение в практиката. В края на обучението си студентът ще: познава различните 

видове силови електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източници; 

познава приложението на различните видове силови електронни преобразуватели в 

различни схемни решения за възобновяеми енергийни източници; може да решава 

инженерни задачи от значение за практиката; 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Силови електронни преобразуватели за ВЕИ е 

една от основните дисциплини, в които студентите се запознават с теоретичните основи, 

моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ  на преобразуватели 

на електрическа енергия за ВЕИ.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания от математическите курсове за 

образователно-квалификационна степен “Бакалавър" в областите: Математика, Физика, 

Теоретични основи на електротехниката, Полупроводникови елементи, Теория на 

електронните схеми, Преобразувателна техника, Силови електронни устройства, 

Специализирани, захранващи устройства.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения, мини проекти.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра 

(общо 30%), лабораторни упражнения (20%) и мини проекти (50%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Създадени са учебни ресурси в електронен и 

печатен формат. Печатни учебници и ръководства: 1. Каров Р, Е. Цонев, Д. Каров, 

“Въведение в проектирнето на електронни преобразувателни схеми”; 2. Каров, Р.Д. 

“Преобразувателна техника”, София, Техника, 1994; 3. Бобчева, М., С. Табаков, П. 

Горанов, “Преобразувателна техника”, Техника, 2002; 4. Бобчева, и др. , “Ръководството 

за лабораторни упражнения пo преобразувателна техника, 2010”;   



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплината: 

Съхранение на енергия от 

възобновяеми енергийни източници 

Код:МsRES03 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции,  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л –2 ч., 

ЛУ 2 ч. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р Даниел Каров (ИПФ), email:dani2345@mail.bg, 

Гл. ас. д-р Мишо Мацанков (ИПФ), email: misho.ivanov@abv.bg 

Технически университет–София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина в 

учебния план на студенти от специалност “Електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници”, на Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

образователно-квалификационна степен, “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите имат 

теоретични и практически познания за основните видове и средства за съхранение на 

енергия от възобновяеми енергийни източници, тяхното управление и приложение. 

Владеят методите за правилно подбиране на акомулиращите системи според 

специфичните нужди на потребителите.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът “Съхранение на енергия от 

възобновяеми енергийни източници” запознава студентите с основните видове и 

средства за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, тяхното 

управление и приложение. Владеят методите за правилно подбиране на акумулиращите 

системи според специфичните нужди на потребителите и системите за тяхното 

управление.Последователно се изучават специфичните особености на средствата за 

съхранение на енергия и специфичните системи за тяхното управление. 

ПРЕДПОСТАВКИ:Знанията и уменията по математика, физика, полупроводникови 

елементи, електротехника, електроника, електронни аналогови устройства и др. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит по време на сесията 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Каров Р, Е. Цонев Въведение в 

проектирането на електронни преобразувателни схеми, Търново 2009г.2. Nedelcheva St. 

Production decentraliss edèlectricite, Brest2000  3. Божков Ст., М. Мацанков, Ръководство 

за лабораторни упражнения по електрически измервания, изд на ТУ-София 2015г.  

file:///L:/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/MA42M1EA/darjanov@tu-sofia.bg
mailto::%20misho.ivanov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Оптимизация на възобновяеми 

енергийни системи 

Код: MsRES04 Семестър: 1 

 

Вид на обучението: 

Лекции 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Веселин Чобанов (ИПФ), еmail: vesselin_chobanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина е да се изучат 

критериите и методите за оптимално управление на възобновяеми енергийни системи, 

принципите за управление, вземането на оптимални решения за структурата на 

генериращите мощности и оптималното планиране на режимите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се елементите на възобновяемите 

енергийни хибридни системи,избора на оптимална структура на хибридна система и 

математичните методи за оптимизиране на състава на хибридните системи. Разглеждат 

се математичните методи за избор на оптимална мощност на генериращите източници 

в хибридните системи в зависимост от захранващия товар. Проучват се възможностите 

за минимизиране на загубите на мощност в хибридните системи. Изучават се 

оптималните режими и оценката на енергийната ефективност на хибридни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Математика, 

Физика, Теоретична електротехника, Електрически машини, Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на първи семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика, Част втора. ISBN978-954-438-833-1, С., МП Изд. на ТУ-София, 2009, 

334 стр. 2. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-619-167-061-1, София, МП Изд. на 

ТУ-София, 2013. 3. Неделчева С.И., В.Й.Чобанов. Проектиране на фотоелектрични 

системи, ISBN 978-619-167-094-9, София, МП Изд. на ТУ-София,.2014 4. Нотов П.П., 

С.И.Неделчева. Електроенергетика. Интелигентни електрически мрежи. Част трета. 

ISBN978-619-167-119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 2014.  

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електрическа част на електрически 

централи от ВЕИ 

Код: MsRES05 Семестър: 1 

 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч., 

КР - 1 ч. 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефка Неделчева (ИПФ), email:stefned@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължинелна дисциплина за 

редовни студенти по специалност «Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници» на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина естудентите 

да придобият знания за основните съоръжения и режими в електрическите централи, 

изградени на базата на възобновяеми енергийни източници.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите изучават основните съоръжения в 

електрическите централи,изградени на базата на възобновяеми енергийни източници. 

Изучават се основните eлектрически схеми, режимите, изчислителните условия и избора 

на апаратите и тоководещите части. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Теоретична 

електротехника, Техническа безопасност, Електрически мрежи, Електрически машини, 

Електро-енергетика, Електрически апарати 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят, като теоретичния материал се 

илюстрира с фигури, електрически схеми и формули. Лекциите са провеждат с 

използване на презентации на PowerPoint. По всяко лабораторно упражнение се съставя 

протокол. Курсовата задача обхваща електрическа част на малка водна електрическа 

централа.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-

619-167-061-1, София, МП Изд. на ТУ-София, 2013. 2. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Интелигентни електрически мрежи. Част трета. ISBN978-619-167-

119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 2014. 3. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Част четвърта. ISBN978-619-167-119-9. София, МП Изд. на ТУ-

София, 2014. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Математични методи за изследване в 

електроенергетиката 

Код: MsRES06 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции,  

Семинарни упражнения, 

Курсова работа  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

CУ-2 ч., 

КР - 1ч. 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефка Неделчева (ИПФ), email:stefned@abv.bg 

Технически университет – София  

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" - ИПФ-Сливен на ТУ-София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по "Математични методи 

в електроенергетиката" е студентите да изучат основните математични методиза 

изследвания в областта на електроенергийните системи (ЕЕС).   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се: приложението на теорията на 

вероятностите и математическата статистика, корелационно регресионния анализ, 

теорията на експеримента за решаване на задачи в областта на ЕЕС; невронните мрежи 

и методите за прогнозиране в електроенергетиката; приложението на теорията на 

графите за изчисляване на режимите в електрически мрежи; методите и алгоритмите за 

решаване на диференциалните уравнения при моделиране на преходни процеси в 

електроенергийните системи; математичните методи за изследване на несинусоидалните 

режими в електрическите мрежи и вълновите преобразования в електроенергетиката; 

методите за оптимизация и приложението на теория на игрите за вземане на решения 

при неопределеност; математичните методи за оценка на надеждността на 

електроенергийни обекти. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Висша 

математика, Физика, Теоретична електротехника I и II, Електрически мрежи, 

Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Теоретичният материал в лекциите се илюстрира с 

фигури, електрически схеми и формули. Лекциите са провеждат с използване на 

презентации на PowerPoint. На семинарните упражнения се решават задачи. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (формира 80% от 

оценката) и средната оценка от упражненията и оценената курсова работа (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Част пета. Основни математични подходи в електроенергетиката, 

ISSN 1312-3920, №1, 2018. 2. Нотов П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика. Част 

щеста. Математични методи за инженерни изследвания в електроенергетиката,ISSN 

1312-3920, №2, 2018. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електрически мрежи и системи при 

децентрализирано производство на 

електроенергия 

Код: MsRES07 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефка Неделчева (ИПФ), email:stefned@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина естудентите 

да да придобият знания заособеностите и режичвите параметри на електрическите 

мрежи с присъединени децентрализирани енергийни източници, изградени на базата на 

възобновяеми енергийни източници.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучава се присъединяването на 

децентрализирани енергийни източници (ДЕИ) към разпределителни, едноконтурни и 

преносни електрически мрежи. Разглежда се влиянието на ДЕИ върху режимните 

параметри на присъединителната мрежа и върху показателите за качество на 

електроенергията. Изучава се участието на ДЕИ в структурите на интелигентните 

електрически мрежи Smart grid.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Физика, 

Теоретична електротехника, Електрически машини, Електрически мрежи, 

Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на втори семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-

619-167-061-1, София, МП Изд. на ТУ-София, 2013. 2. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Част трета. ISBN978-619-167-119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 

2014. 3. Нотов П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика. Част четвърта. ISBN978-619-

167-119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 2014. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Релейна защита и автоматика в 

системите за децентрализирано 

производство на електроенергия 

Код: MsRES08 Семестър: 2 

 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефка Неделчева (ИПФ), e-mail:stefned@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина естудентите 

да придобият знания за защитите на децентрализираните източници на електроенергия 

(ДЕИ), изграждани и присъединявани към електроенергийната система (ЕЕС). 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите изучават цифровите релейни защити 

на ДЕИ (вятърни централи, малки ВЕЦ, фотоелектрични системи, хибридни системи) и 

защитите на ДЕИ от пренапрежения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Физика, 

Теоретична електротехника, Електрически машини, Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на втори семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчев Н.А. Релейна защита и средства за 

автоматизация на децентрализирани електроенергийни източници, С., Изд.ТУ-София, 

2011, 2015. 2. Неделчев Н.А. Цифрови релейни защити и автоматизация в интелигентни 

електрически мрежи, С.,Изд.ТУ-София, 2012. 3. Неделчев Н.А. Защита от 

пренапрежения в електрическите централи и подстанции, С., Изд.на ТУ-София, 2012 г. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Проектиране на децентрализирани 

електроенергийни източници 

Код: MsRES09 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Курсов проект 

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

СУ-2 ч., 

КП - 1ч. 

Брой кредити: 8 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Веселин Чобанов (ИПФ), еmail: vesselin_chobanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението е студентите да 

придобият знания за проектирането на децентрализираните източници на 

електроенергия (ДЕИ), изградени въз основа на възобновими енергийни източници. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучава се проектиране на: електрическата част 

на малки ВЕЦ; електрическата част на вятърни централи; електрическата част на 

фотоелектрични системи; присъединяването на ДЕИ към електрическите мрежи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Физика, 

Електрически централи, Електрически мрежи, Електрически машини, Електрически 

апарати. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с презентации на PowerPoint. На 

лабораторните упражнения се разглеждат теми, свързани с проектирането на ДЕИ. 

Упражненията се провеждат с помощта на персонални компютри.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на втори семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-

619-167-061-1, София, МП Изд. на ТУ-София, 2013 г. 2. Неделчева С.И., В.Й. Чобанов. 

Проектиране на фотоелектрични централи, ISBN978-619-167-094-9, София, МП Изд. на 

ТУ-София, 2014. 3. Неделчева С.И. Ръководство за решаване на задачи по електричски 

мрежи и системи. ISBN 978-619-167-243-1. София, Изд.на ТУ-София, 2016. 4. Нотов 

П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика. Част четвърта. ISBN978-619-167-119-9. 

София, МП Изд. на ТУ-София, 2014. 5. Нотов П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика. 

Интелигентни електрически мрежи. Част трета. ISBN978-619-167-119-9. София, МП 

Изд. на ТУ-София, 2014. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Техническа експлоатация на 

децентрализирани електроенергийни 

източници 

Код: MsRES10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Веселин Чобанов (ИПФ), еmail: vesselin_chobanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина естудентите 

да придобият знания за техническата експлоатация и поддържане на 

децентрализираните източници на електроенергия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се въпросите, свързани с техническата 

експлоатация на електрическата част на генераторите и електрическите съоръжения в 

малки водни централи, вятърни централи и фотоелектрични системи. Разглеждат се 

основните проблеми, свързани с експлоатация на механичната част на 

децентрализираните производители на електроенергия. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Физика, 

Теоретична електротехника, Електрически машини, Електрически апарати, 

Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Неделчев Н. Записки по техническа 

експлоатация на електрическата част на ДЕИ, Курс по СДО в ИПФ-Сливен на ТУ-

София, 2013. 2. Нотов П.П., С.И.Неделчева. Електроенергетика. Интелигентни 

електрически мрежи. Част трета. ISBN978-619-167-119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 

2014. 3. Неделчева С.И. Зелена енергия, ISBN978-619-167-061-1, София, МП Изд. на ТУ-

София, 2013. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Информационни технологии в 

електроенергетиката 

Код: MsRES11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

ЛУ - 2 ч. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Веселин Чобанов (ИПФ), еmail: vesselin_chobanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници" на ИПФ-Сливен на ТУ София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цeлта на учебната дисциплина естудентите 

да изучат средствата и връзките между хардуерни и софтуерни части на 

автоматизираните системи за диспечерско управление (АСДУ) в електроенеригйната 

система (ЕЕС). 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се основните принципи на: създаване 

на АСДУ в ЕЕС на различните нива на диспечерско управление на електроенергийните 

обекти (ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и подстанции); програмното осигуряване на АСДУ на 

различните етапи на управление на ЕЕС във времето: дългосрочно и краткосрочно 

планиране и управление на режимите, контрол и управление на режимите в реално време; 

програмното осигуряване на автоматизираните системи за управление на технологичните 

процеси (АСУТП) на електроенергийните обекти; хардуерното изграждане на АСДУ на 

различните нива на диспечерското управление на ЕЕС; хардуерното изграждане на 

АСУТП в електроенергийните обекти. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Теоретична 

електротехника, Електрически машини, Електрически мрежи, Електроенергетика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят с използване на презентации на 

PowerPoint.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1 .Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Част пета. Основни математични подходи в 

електроенергетиката,ISSN 1312-3920, №1, 2018. 2. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика. Интелигентни електрически мрежи. Част трета. ISBN978-619-167-

119-9. София, МП Изд. на ТУ-София, 2014. 3. Нотов П.П., С.И.Неделчева. 

Електроенергетика, Част втора. ISBN978-954-438-833-1, С., МП Изд. на ТУ-София, 2009, 

2015. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Законодателство и нормативна уредба 

за изграждане и експлоатация на ДЕИ 

Код: MsRES12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., 

СУ-2 ч. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Йордан  Чобанов (ИПФ), еmail: jvjv@abv.bg 

Технически университет – София, 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

редовни студенти по специалност «Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници» - ИПФ-Сливен на ТУ-София за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по «Законодателство и 

нормативна уредба за изграждане и експлоатация на ДЕИ» е студентите да изучат 

действащите закони, правилници и нормативна уредба за изграждане и експлоатация на 

децентрализираните производители на електроенергия.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се: Законова уредба при 

функционирането и управлението на електроенергийната система (ЕЕС). Закон за 

енергетиката. Закон за енергията от възобновяемите енергийни източници. Закон за 

енергийната ефективност. Действащи наредби за проектиране, изграждане и 

експлоатация на съоръженията в ЕЕС. Правила за управление на ЕЕС.Правила за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Електроенергетика, Електрически мрежи 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с използване на презентации на 

PowerPoint. На семинарните упражнения се обсъждат казуси, които съответстват на 

темите на лекциите. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Закон за енергетиката, ДВ, бр.107, 2003,изм. 

ДВ. бр.7 от 2018. 2. Закон за енергията от възобновяемите енергийни източници, ДВ, 

бр.25, 2011, изм.идоп., бр. 56 от 2015. 3. Закон за енергийната ефективност, ДВ, бр.35, 

2015. 4. ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, 2013. 
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