
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Метрология и измервателна 
техника    

Код: BsCTM30 Семестър: 5 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения, 
Курсова работа   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 1 час, 
КР 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР: 
доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов (ИПФ-Сливен), 

e-mail: gstefanovs@abv.bg 
Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания за основните 

методи и средства за измерване в машиностроенето и принципите за нормиране на точността на 

детайлите. Лабораторните упражнения изграждат знания и умения за избор на измервателни 

средства, начин на измерване с тях и анализ и оценка на точността на измерване. Курсовата 

работа подготвя студентите за самостоятелно решаване на метрологични задачи от 

машиностроителната практика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: измервателни средства - компоненти и 

характеристики; методи на измерване; грешки при измерване - видове, способи за намаляване и 

изключване; показатели на точността и тяхното нормиране; принципи на нормиране на 

допуските и сглобките в система ISO; методи и средства за измерване на линейни и ъглови 

размери, на отклонения на формата и разположението на повърхнините и осите, на грапавост и 

вълнообразност на повърхнините, на параметрите на резбови елементи и характеристиките на 

зъбни колела и зъбни предавки. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Машинни елементи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения 

със защита на протоколи, курсова работа с провеждане на консултации. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тест върху лекционния курс (50%), изходящи 

тестове и защита на протоколи от лабораторни упражнения (30%) и разработване на курсова 

работа (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров Д., Взаимозаменяемост, стандартизация и 

технически измервания, С., Техника, 1994; 2. Радев Х. и др. Метрология и измервателна 

техника, С., Софтрейд, 2008; 3. Радев Х. Уреди за измерване на линейни и ъглови размери, С., 

Техника, 1989; 4. Димитров Д., Ръководство за лабораторни упражнения по взаимозаменяемост 

и технически измервания, С., Техника, 1991; 5. Радев Х., В. Богев. Неопределеност на 

резултатата от измерването, С., Софтрейд, 2001 ; 6. Сотиров Б. и др. Метрология и 

измервателна техника - ръководство за упражнения, РУ „Анг. Кънчев", Русе, 2005; 7. Муслина 

Г. Р., Ю. М. Правиков, М. Ю. Обшивалкин. Технические измерения. Уляновск, УлГТУ, 2000. 
 
 

 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Обектно ориентирано 
програмиране    

Код: BsCTM31 Семестър: 5 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения, 
Курсова работа   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 2 часа, 
КР 

Брой кредити: 5 
 

ЛЕКТОР: 
доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ-Сливен),  

e-mail: vanyodi1@gmail.com 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето”, направление 5.1. 
Машинно инженерство, електроника и автоматика” на Инженерно-педагогически факултет, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат базови теоретични и 
практически познания по изучаване на основни класове алгоритми и структури данни, както и 
разглеждане на принципите на обектния подход в програмирането и реализацията им със 
средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво C++. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината  Обектно ориентирано програмиране е 
насочена към алгоритмизация и програмиране на практически задачи - създаване на ефективни 
алгоритми и програми на алгоритмичен език от високо ниво  за програмиране, използване на 
обектно-ориентираното програмиране и методи за синтез на програми, проектиране, 
програмиране и настройка на програмно осигуряване. В основата на  обучението се поставя 
алгоритмичен език от високо ниво на програмиране  С/C++. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, механика, информатика и 
електротехника  от средното образование и първите четири семестъра на обучение в 
Техническия университет. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Лабораторни упражнения, в които се прилагат 
теоретичните знания, компютърен клас. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Текуща оценка, оформена чрез: текущ 
входящ контрол на лабораторни упражнения, един писмен тест през семестъра, защита на 
индивидуална задача – курсова работа и заключителен тест.    
ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.http://tu-sliven.com/Studenti/UchebniM/PIK-II.html, 
2.Шилдт Х., С++  - практически самоучител, Софтпрес, София, 2000, 3. Иванов В. – 
Програмиране и използване на компютри, Модул: Обектно-ориентирано програмиране на  
езика С++, Издателство на ТУ-София, 2016, 4. Тодорова М. - Програмиране на С++, Част 1, 
Сиела Софт, София, 2010, 5. Тодорова М. - Програмиране на С++, Част 2, Сиела Софт, София, 
2010,6.Тодорова М. и колектив - Програмиране на С++, Част 1, Технологика, София, 2008, 7. 
Тодорова М. и колектив - Програмиране на С++, Част 2, Технологика, София, 2008.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Рязане на материалите, 
металорежещи инструменти и 

машини   

Код: BsCTM32 Семестър: 5 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 3 часа, 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 
 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен), тел. 0893691576, 

e-mail: vpdd@abv.bg,  
Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цялостното познаване на теорията на рязането на 
материалите, металорежещите инструменти и машини дава на студентите комплексни познания 
относно обработваемост на материалите, кинематични и динамични характеристики, физико-
химични явления, моделиране и управление на процеси за механична обработка, конструиране 
и експлоатация на инструментална екипировка, структурно изграждане на металорежещи 
машини, технологични възможности, настройване и работа с различните видове металорежещи 
машини. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Oсновни теми: формиране на повърхнини при 
обработване на заготовки с режещи инструменти и машини; геометрични параметри на 
режещата част на инструментите; основни сведения за процесите на рязане; 
стружкообразуване; топлинни явления; динамика на процеса на рязане; класификация на 
металорежещите машини; технологични възможности на стругови, пробивни и фрезови 
машини; свредловане, зенкероване, райбероване, разстъргване и инструменти за тях; 
протегляне и прошиване; фрезоване и фрези; зъбообработване и зъбообработващи инструменти 
за цилиндрични зъбни колела(ЦЗК); резбоформиране и резбообработващи инструменти; методи 
за окончателно обработване; материали за изработване на режещи инструменти; износване на 
режещите инструменти; трайност на инструментите; обработваемост на материалите чрез 
рязане; нетрадиционни и термични процеси на рязане.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Материалознание, Учебна практика, Механика и Машинни елементи  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят под форма на мултимедийна 

презентация. Лабораторните упражнения се провеждат върху наличните металорежещи машини 

и стендове. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира от две съставки: 
писмен изпит по лекционния материал (75%) и участие в лабораторни упражнения (25%).  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Димитров В., Ръководство за лабораторни 

упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър 

Абов” Нова Загора, 2013.; 2. Димитров В., Учебно пособие към ръководство за лабораторни 

упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър 

Абов”, 2013; 3. Записки от лекции; 4. Ангелов Н.,Обработване на материалите и 

инструментална екипировка, Издателство на Техническия университет – София, 2007; 

5.Андонов, Ив. Рязане на материалите, ТУ - София, 2001, (1990); 6. Колев И., Рязане на 

материалите, Печатна база на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, 2009; 7. Събчев П.М. Металорежещи 

инструменти. ТУ - София, 1993,  Техника, 1982. 
 

mailto:vpdd@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технология на 
металообработването  

Код: BsCTM33 Семестър: 5 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 3 часа, 
ЛУ –2 часа 

Брой кредити: 7 
 

 

ЛЕКТОР:  
проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ), 

e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят основната производствена 
терминология и придобият основни познания за технологиите за физичните основи и 
характерните особености на технологичните процеси за тяхното обработване чрез леене 
заваряване, пластично деформиране, термично и химико-термично обработване, влиянието на 
методите на обработване върху технологичните и експлоатационните свойства на материалите.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в дисциплината са: Леене на металите. 
Обработване на металите чрез гореща и студена пластична деформация. Заваряване на 
металите. Термична и химико-термична обработка на металите. Обработване на керамика и 
стъкло. Обработване на полимери и композити. Избор на технология за обработване на 
конструкционен материал. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Математика, Химия, Физика, Материалознание I и II. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, онагледени с табла, диапозитиви и схеми. 
Лабораторни упражнения с протоколи, заверявани от асистента. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (67%). Участие в лабораторни 
упражнения, самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (33%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1.Ангелов, Г., Технология на леярското производство, София, Техника, 1988. 2. Велков К. 
Технология на заваряването, София, ВМЕИ-София, 1987. 3. Градинаров А., Металолеене, Русе, 
ВТУ, 1985. 4. Данев, Пл. С., Термична обработка на металите, Русе, РУ, 2008 5. Желев, А. 
Материалознание – техника и технология. Т2: Технологични процеси и обработваемост, София, 
Булвест-2000, 2002. 6. Йорданов, М. Ръководство за лабораторни упражнения по “Технология 
на завяряването”, ТУ - София, 2004. 7. Калев А. Технология на машиностроителните материали, 
София, Техника, 1987. 8. Михайлов Ив., В. Райчев, М. Йорданов. Технология на 
металообработването, София, ТУ, 2000. 9. Михайлов Ив., В. Райчев, М. Йорданов. Ръководство 
за лабораторни упражнения по Технология на металообработването, София, ТУ, 1997. 10. 
Пенчев Т., Й. Генов, В. Камбуров, Технологии за обработване чрез пластична деформация, 
София, Издателство на ТУ-София, 2006. 11. Тошков В. и колектив, Ръководство за лабораторни 
упражнения по термична и химико-термична обработка на металите, София, ТУ- София, 2004 
12. Цанков Ц.И., Г.Попов, Г.Пецов, Обработване на металите чрез пластична деформация, 
София, Техника, 1995. 13.ASM Handbook, vol.4.-Heat Treating, ASM Int., Materials Park, OH-
USA, 1991. 14. ASM Handbook, vol.6.-Welding, Brazing and Soldering. ASM Int., Materials Park, 
OH-USA, 1993 15. ASM Handbook, vol.14.- Forming and Forging. ASM Int., Materials Park, OH-
USA, 1996 16. ASM Handbook, vol.15.- Casting. ASM Int., Materials Park, OH-USA, 1998. 17. Pye 
David, Practical Nitriding and Ferritic Nitrocarburizing, ASM Int., Materials Park, OH-USA, 2003. 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Компютърни системи за 
проектиране в 

машиностроенето I    

Код: BsCTM34 Семестър: 5 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 3 часа 

Брой кредити: 7 
 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен),  

e-mail: mtopalova@tu- sofia.com 
доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен),  

e-mail: vpdd@abv.bg  
Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят интерфейса и придобият 

знания и умения за прилагане на основните подходи и техники за създаване, редактиране и 

документиране на конструктивни обекти (детайли и сглобени единици) в средата на системите 

за инженерно проектиране SolidWorks и TopSolid. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: създаване на обекти от инженерни 

компоненти; създаване и редактиране на 3D модели на призматични, ротационни и тънкостенни 

тела; създаване на модификации на обекти и работа с параметрични таблици; създаване и 

редактиране на сглобени единици - връзки между компонентите в сглобените единици; 

използване на библиотеки от стандартни елементи; проверка за колизии и засичания, 

симулация на движение; създаване на чертожни документи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Информатика, Основи на конструирането и CAD, Машинни елементи, 

Теория на механизмите и машините. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 

упражнения с приложение на CAD системи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от тестове върху лекционния курс и 

разработване и защита на практически задачи в средата на системите SolidWorks и TopSolid. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров В., Компютърни системи за проектиране 

в машиностроенето I - Тop Solid’Design 2012, Издателство „Рефлекс – Петър Абов” Нова 

Загора, 2013; 2. Каравасилев Ог., В. Недялков и др. SolidWorks -Базово моделиране и чертежи. 

Книга I, С, ТехноЛогика ЕООД, 2008. 3. Student's Guide to Learning SolidWorks Software. Dassaut 

Systemes - SolidWorks Corporation, 2010. (www, soli dworks. com/ educati on) 4. TopSolid 2010 

What's new. Missler Software, 2010. (www.topsolid.com). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Задвижване и управление на 
производствена техника 

Код: BsCTM35 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ - 2 часа 

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж. Ангел Терзиев (ЕМФ ТУ - София), 

e-mail: aterziev@tu-sofia.bg 

Технически университет –София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Машиностроителна техника и технологии” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Запознаване със специфични особености на 
техническите средства за задвижване (хидравлични, пневматични, електрически) и управление 
на стандартна и специална производствена техника и системи за машиностроене. Придобиване 
на умения за работа с хидро- и пневмосистеми . 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия в 
електрозадвижването; Постояннотокови плавно регулируеми електрозадвижвания за 
производствена техника;  Променливотокови електрозадвижвания за производствена техника и 
технологии. Работни режими. Характеристики ; Видове сензори, използвани в системите за 
електрозадвижване и управление на металорежещи и металообработващи машини; 
Полупроводникови системи за параметрично регулиране;  Общи сведения за обемните хидро- и 
пневмосистеми за задвижване. Характеристики, предимства и недостатъци. Структурна схема;   
Елементи на хидравлични и пневматични задвижвания;  Обемни хидравлични машини. Зъбни, 
пластинкови, аксиално-бутални и радиално-бутални помпи и двигатели;  Хидравлични 
управляващи устройства. Клапани за налягане, клапани за дебит и разпределители;  Обемни 
хидросистеми за задвижване. Статично оразмеряване - основни зависимости;  Особености на 
пневмосистемите за задвижване;  Пневматични двигатели – видове, конструкции, параметри;  
Основни схеми за управление на пневматичните двигатели – примери. Циклограма на типова 
пневмосистема за задвижване .   
ПРЕДПОСТАВКИ: Механика на флуидите, Електротехника и електроника, Физика, Основи 
на конструирането, ТММ, Машинни елементи. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на табла и диапозитиви, с помощта на 
мултимедийна техника ; лабораторни упражнения с протоколи и нагледни пособия, запознаване 
с конкретни конструкции на машини, методики за изпитване. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит - тест. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Грозев, Г., С. Стоянов, Г. Гужгулов. Хидро- и 
пневмомашини и задвижвания,  С., Техника, 1990 ; 2.Минчев Д., “Автоматично управление на 
електрозадвижванията”; 3. Йорданов Д., “Основи на електрозадвижването” ; 4. Георгиев 
П.,”Електронни регулатори за електрозадвижване”,Габрово 2009 ; 5.Комитовски М., Елементи 
на хидро- и пневмо- задвижването, С.,Техника,1985 

 
 
 

 
 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Металообработваща техника  

Код: BsCTM36 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ –2 часа 

Брой кредити: 7 

 

 
ЛЕКТОР:  

проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ), 
e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят основната производствена 
терминология и придобият основни познания за видовете, устройството и принципа на работа 
на машините за обработване на металите чрез леене заваряване, пластично деформиране, 
термично и химико-термично обработване.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в дисциплината са: Машини за леене на 
металите. Машини за обработване на металите чрез гореща и студена пластична деформация. 
Машини за заваряване на металите. Съоръжения за термична и химико-термична обработка на 
металите. Устройство, принцип на действие и приложение на машините. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Математика, Химия, Физика, Материалознание I и II, 
Механика, Технология на металообработването. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, онагледени с табла, диапозитиви и схеми. 
Лабораторни упражнения с протоколи, заверявани от асистента. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (67%). Участие в лабораторни 
упражнения, самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (33%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Альтгаузен. А. П. Электротермическое 
оборудование. М., Знергия, 1930. 2. Ангелов, Г. Машини и автоматизация на леярското 
производство. С, Техника. 1983. 3. Арендарчук. А. В. и др. Общепромышленные электропечи 
неперерывного действия. М.. Знергия, 1977. 4. Данев, Пл. С., Термични съоръжения (пещи и 
уредби),  Русе, РУ, 1995. 5. Калев. Л. Технология на машиностроителните материали. С. 
Техника, 1987. 6. Калев, Л. и др. Справочник по заваряване. Т. 1 и Т. 2. С, Техника, 1981 7. 
Колебинов, И., М. Пантелеев. Електросъпротивително заваряване на металите, С Техника, 1977. 
8. Кръстев. М. Технологично обзавеждане за ковашко-пресово производство. Русе, ВТУ "А. 
Кънчев", 1983. 9. Михайлов, Ив. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по „Термично 
обработване на металите и сплавите'". Русе, ВТУ, 1988. 10. Пенчев, Д., Д. Нанкова. Машини за 
пластична деформация на металите. С, Техника, 1990. 11. Ташков, Т. и др. Заваряване в 
защитна газова среда. Техника, С., 1984. 12. Фиргер, Й. Справочник на термиста. С, Техника, 
1985. 13. Kalpakjan, S., Manufacturing Processes for Engineering Materials. New York: Addison 
Wesley, 1991; 14. Groover, Mikell P. Fundamentals of Modern Manufacturing (Materials, Processes 
and Systems), John Wiley & Sons, 2006; 15. Niebel, B.W., R.A. Wysk and A.B. Draper, Modern 
Manufacturing Processes Engineering. New York: Mc Graw-Hill, 1990.  
 
 
 
 
 

 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Компютърни системи за 
проектиране в 

машиностроенето II  

Код: BsCTM37 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения, 
Курсова работа   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 3 часа, 
КР 

Брой кредити: 7 
 

 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ-Сливен),   
e-mail: m_topalova@tu-sofia.com, 

доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ-Сливен),  
 e-mail: vpdd@abv.bg,  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 
принципите и методите за работа със специализираните софтуерни продукти SolidWorks и 
TopSolid, да познават системните функции и процедурите за създаване на модели на детайли от 
листов материал, на заварени съединения и на стъпкови щанци.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: създаване на детайли от листов 

материал и на заварени конструкции; моделиране на щанци; проектиране на лентата; създаване 

на пакети, блокове и лентоводачи; създаване на матрици и поансони за изсичане, огъване и 

формоване; създаване на стъпкови ножове и подвижни лентоводачи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на конструирането и CAD, Машинни елементи, Технология на 
машиностроителните материали I, Компютърни системи за проектиране в машиностроенето I. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедийна презентация, лабораторни 
упражнения и курсова работа с приложение на CAD системи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от точки от лабораторни упражнения и 
разработване и защита на курсови задачи в средата на системите SolidWorks и 
TopSolid’Progress. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Каравасилев Ог., В. Недялков и др. SolidWorks – 
Разширени възможности. Книга II, С., ТехноЛогика ЕООД, 2008. 2. Student’s Guide to Learning 
SolidWorks Software. Dassaut Systemes – SolidWorks Corporation, 2010. 
(www.solidworks.com/education) 3. TopSolid 2010 What’s new. Missler Software, 2010. 
(www.topsolid.com). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Компютърен инженерен анализ 
на машиностроителни изделия    

Код: BsCTM38 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 3 часа 

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОР:   
гл. ас. д-р инж. Силвия Дечкова (ИПФ-Сливен),  

e-mail: sdechkova@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина разшири знанията 
на студентите в областта на метода на крайните елементи (МКЕ), като се отдели специално 
внимание на практическата приложимост на метода. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: преход от CAD модел към CAE анализ. 
Якостен статичен анализ на тримерни тела и конструкции, тип „part“, на заварени конструкции, 
на пластично деформирани тела – запознаване с основните компоненти на софтуерните 
програми, които използват МКЕ; създаване на пространствен модел и преход към КЕ модел; 
анализиране на влиянието на вида на използвания елемент, гъстотата на мрежата и др. фактори 
върху точността на крайното решение. Якостен статичен анализ на системи от тела, тип 
„assembly”.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Съпротивление на материалите, Материалознание. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите, предшестват упражненията, се изнасят с помощта 
на мултимедийна презентация. На упражнения практически се прилагат получените на лекции 
знания към разгледаните на лекции и към нови примери. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. Формирането на крайната оценка е на 
база работата на студента през семестъра самостоятелното разработване на задача по една от 
темите. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Стойчев Г., Mетод на крайните елементи – якостен и 
деформационен анализ, София 2000; . Хаджийски В. М., Стефанов Ст., Компютърен 
инженерен анализ на машинни елементи Cosmos Works, Академично издателство на УХТ-
Пловдив, 2007; Лекции 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Инструментална и 
технологична екипировка    

Код: ВsCTM39 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения   

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Господин Стефанов (ИПФ - Сливен),  

e-mail: gstefanov@tu-sliven.com,  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите ще 
придобият познания за основни те видове приспособления, използвани за установяване на 
заготовките при обработването им на металорежещи машини, задвижващите устройства 
използвани за механизиране на  приспособленията, базиращи елементи и затягащи устройства, 
използвани в приспособленията. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Класификация на инструменталната и 
технологична екипировка, схеми на установяване, грешки при установяване на заготовките в 
приспособлението, типови конструкции на установъчни елементи, сили на затягане при 
базиране, сили, действащи на заготовката при обработване, задвижващи устройства и 
приспособления, приспособления за установяване на режещи инструменти, приспособления за 
металорежещи машини с цифрово- програмно управление, приспособления за 
автоматизираното производство. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Техническа механика, Машинни елементи, Теория на машините и 
механизмите, Съпротивление на материалите, Метрология и измервателна техника, Рязане на 
материалите, Режещи инструменти, Металорежещи машини, Технология на машиностроенето. 
 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, проспектни материали на 
фирми, приспособления в натура, лабораторни упражнения с протоколи и защита на 
протоколите. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (75%), участие в реализацията 
на лабораторните  упражнения и защита на протоколите ( 25%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Недялков А., П.Събчев, Д.Марков, Технологична екипировка, София, Техника, 1987; 
2.Мартинов Г.,Г.Йорданов, И.Ликов, Ръководство за лабораторни упражнения по технологична 
екипировка, ТУ-София, 1993; 3. Замфиров И., Технологична екипировка, Русе, РУ”Ангел 
Кънчев”, 2003; 4. Андреев Г., В.Новиков, А. Схиртладзе, Проектирование технологической 
оснастки машиностроительного производства, Москва, Высшая школа, 2001; 5. Ангелов Н., 
Обработване на материалите със стружкообразуване и инструментална екипировка, 
www.niki_angelov.hit.bg; 6. Горошкин А., Приспособления за металорежещи машини, София, 
Техника, 1987; 7. Станочние приспособления, Справочник, Москва, Машиностроение, 1984;              
8.  Замфиров И., Ръководство за упражнения по технологична екипировка, Русе, ВТУ, 1994;                
9. Корсаков В., Основы конструирования приспособлении, Москва, Машиностр. 
 
 
 

 

http://www.niki_angelov.hit.bg/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Рязане на материалите, 
металорежещи инструменти и 

машини   

Код: BsCTM40 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Курсов проект  
Часове за седмица:  

Самоподготовка – 3 часа 
Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Венцислав Димитров (ИПФ - Сливен),  

e-mail: vpdd@abv.bg,  
Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност ”Компютърни технологии в машиностроенето” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
могат да прилагат единна методика за проектиране на възли от инструментални машини и да 

придобият практически умения за решаване на инженерни проблеми, свързани с проектиране 
на интрументални машини. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проектът обхваща голяма част от учебното 
съдържание на дисциплината  "Рязане на материалите, металорежещи инструменти и машини".  

ПРЕДПОСТАВКИ: Рязане на материалите, металорежещи инструменти и машини, 

Материалознание, Учебна практика, Механика и Машинни елементи  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации  
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Димитров В., Ръководство за лабораторни 

упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър 

Абов” Нова Загора, 2013.; 2. Димитров В., Учебно пособие към ръководство за лабораторни 

упражнения по рязане на материалите и режещи инструменти, Издателство „Рефлекс – Петър 

Абов”, 2013; 3. Записки от лекции; 4. Ангелов Н.,Обработване на материалите и 

инструментална екипировка, Издателство на Техническия университет – София, 2007; 

5.Андонов, Ив. Рязане на материалите, ТУ - София, 2001, (1990); 6. Колев И., Рязане на 

материалите, Печатна база на РУ”Ангел Кънчев”, Русе, 2009; 7. Събчев П.М. Металорежещи 

инструменти. ТУ - София, 1993,  Техника, 1982; 8.Тошев Ив. Металорежещи машини. ТУ - 

София, С., 2004; 9. Мишев Г. Металорежещи машини. ТУ - София, С., 2000; 10. Попов Г. 

Металорежещи машини. ТУ - София, С., 1994; 11. Тошев Ив. Ръководство за лабораторни 

упражнения по рязане на металите. Сливен,2002;  12. Тошев Ив., В. Колев, С. Домбровска. 

„Ръководство за курсово проектиране на металорежещи машини". С., Техника, 1982; 13.Тошев 

Ив. Изпитване и изследване на металорежещи машини, С., Техника, 1990, С., ТУ-София, 1996; 

14. Попов Г. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по металорежещи машини. С., ТУ-

София, 1993; 15 Пуш В. Металлорежущие станки. М., Машиностроение, 1997. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Проектиране на заварени 
конструкции 

Код: BsCTMFa2 Семестър: 6 

Вид на  обучението :   

Лекции,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 
ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР:  
проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ),  

e-mail: m_yordanov@ tu-sofia.bg,  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина за 
студенти от Инженерно-педагогически факултет - Сливен, специалност "Компютърни 
технологии в машиностроенето" в образователно-квалификационна степен "бакалавър". 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат знания за същността и 
класификацията на заварените конструкции, както и прогресивните методи за пресмятане на 
различните видове заварени съединения на статична и динамична якост, да се научат да 
проектират несложни заварени конструкции с помощта на специализирани програмни 
продукти, да оценяват себестойността на проектираните заварени конструкции. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в дисциплината са: Заварени 
конструкции – същност, класификация, класове на изпълнение; Изчисляване на номиналните 
напрежения в челни и ъглови заваръчни шевове и в заваръчни шевове на комбинирани заварени 
съединения; Заварорационално конструиране на пълносттенни, прътови и листови 
конструкции, на дебелостенни съдове и машинни конструкции; Оценка на себестойността на 
заварените конструкции и съоръжения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Математика, Механика, Съпротивление на материалите, 
Материалознание I и II, Технология на заваряването. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали, провеждане на 
лабораторни упражнения с изготвяне на протоколи. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Участие в лабораторни упражнения, 
самостоятелно изработване и защита на протоколи през семестъра (40%); Писмен изпит в края 
на семестъра (60%). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Алексиев, К. и др. Справочник по заваряване, Т.2, 
София, Техника, 1982; 2. Желев, А., С.Христов, Заварени конструкции, Т.1, София, техника 
1988; 3. Желев, А., И.Костадинов, Заварени конструкции, Т.3, София, техника 1989; 4. Желев, 
А., И. Коларов, Заварени конструкции – якостни оценки, София, техника 1993; 5. Николаев Г.А. 
и др., Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций, Москва, Машиностроение, 
1971; 6. Николаев Г.А. и др., Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация 
производства и проектирования сварных конструкций, Москва, Высшая школа, 1983; 7. 
Винокуров В.А. и др., Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии 
работоспособности, Москва, Машиностроение, 1996;  8. Лихтарников, Я., В. Клыков, Д. 
Ладыженский, Расчет стальных конструкций. Справочное_пособие, Киев, Будiвельник, 1976;  9. 
Хисматулин, Е.Р. и др. Сосуды и трубопроводы высокого давления, Москва, Машиностроение, 
1990;10. Черкаская Л., Л. Финкель, Сварные базовые детали станков и машин. Москва, 
НИИмаш, 1981. 

 
 
 
 
 
 


