
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Електрически машини 1 част 

Код: BpEE30 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции, семинарни и лабораторни упражнения, 
курсова работа 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа, СУ – 2 ч., ЛУ – 
2 ч., КР - 1 ч., СП – 7 ч. 

Брой кредити: 8 
 

 
ЛЕКТОРИ: доц. д-р Васил Спасов, е-mail: vasilspasov@yahoo.com; гл. ас. д-р Васил Драмбалов, 
е-mail: drambalov@abv.bg, тел.: 032 659535, ТУ - София, филиал Пловдив. 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за редовни 
студенти от специалност “Електротехника” на ФЕА на ТУ-София, Филиал Пловдив, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с общите въпроси от устройството, 
принципа на работа и характеристиките на следните видове електрически машини: трансформатори, 
асинхронни машини, специални асинхронни машини и асинхронни микромашини. На базата на съответния 
математичен апарат е разгледана физическата същност на електромагнитните явления в електрическите 
машини. Изведени са основните зависимости от теорията на електрическите машини. Лекционният 
материал е представен от гледна точка както на теорията, така и на практическото приложение на 
електрическите машини в енергетиката и в електрозадвижванията. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Трансформатори – устройство и принцип на 
действие; Уравнения на напреженията, заместващи схеми и векторни диаграми на еднофазен двунамотъчен 
трансформатор; Работа на трансформатора на празен ход, в режим на късо съединение и при натоварване; 
Изчисляване на магнитната верига на трансформатор; Схеми и групи на свързване на трансформаторите; 
Паралелна работа; Регулиране на напрежението на трансформаторите; Автотрансформатори - уравнения, 
заместващи схеми и векторни диаграми; Тринамотъчни трансформатори – уравнения и заместващи схеми; 
Режим на празен ход, на късо съединение и натоварване на тринамотъчните трансформатори; Несиметрични 
режими и преходни процеси в трансформаторите; Теория на машините за променлив ток; Намотки на 
променливотоковите машини; E.д.н. в намотките за променлив ток; М.д.н. в намотките за променлив ток; 
Асинхронна машина при неподвижен ротор; Привеждане на роторната намотка към статорната намотка; 
Уравнения на напреженията и заместващи схеми на асинхронните машини; Работа на асинхронната машина 
като двигател, генератор и в режим на противовключване – енергийни съотношения и векторни диаграми; 
Въртящи моменти, кръгова диаграма и характеристики на асинхронната машина; Пускане на трифазните 
асинхронни двигатели и регулиране на честотата на въртенето им; Накъсосъединени асинхронни двигатели 
с токово изместване в роторната намотка; Работа на асинхронните двигатели при неноминални условия; 
Специални асинхронни машини; Еднофазни и кондензаторни асинхронни двигатели; Асинхронни 
микромашини. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Физика, Механика, Машинни елементи, Теоретична 
електротехника, Електрически измервания. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения. Лекциите се провеждат с помощта на 
мултимедия. Упражненията са обезпечени с ръководство и се провеждат в лабораторна зала, оборудвана със 
специализирани стендове. За всяко упражнение студентите изработват индивидуален протокол, който се 
защитава пред водещия преподавател. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Лабораторни упражнения (20 %), курсова работа с две задачи (20 %) и писмен изпит в края на 5-ти  семестър 
(60 %).  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ангелов А., Д. Димитров. Електрически машини, част първа, 
София, Техника, 1988; 2. Волдек А. Електрически машини, София, Техника, 1978. 3. Динов В., Шишкова Ст. 
Електрически машини – първа част, Пловдив, Академично издателство на Аграрния университет, 2002. 
4. Соколов Е. Изследване и изпитване на електрически машини, София, Техника, 1977. 5 Дончев Д., Митев 
Е., Божилов Г. Ръководство за семинарни упражнения по електрически машини, София, Техника, 1976. 
6. Димитров Д., Ваклиев И., Сотиров Д., Стоянов М. Ръководство за изпитване на електрически машини, 
София, Техника, 1991. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на  учебната 

дисциплината: 

Електрически апарати I 

Код: BрEE31 

 

Семестър: 5  

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни упражнения,  

лабораторни упражнения, 

курсова работа и самоподготовка 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, СУ – 1 час,  

ЛУ – 2 часа, СП – 6 часа. 

 

Брой кредити: 7 

 

 

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р инж. Иван Хаджиев, Технически университет – София, филиал 

Пловдив, Факултет “Електроника и автоматика”, катедрa “Електротехника”, тел.: (032) 

659686, e-mail: hadzhiev_tu@abv.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника и 

автоматика”, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите 

получават знания за същността на топлинните, електродинамични и електромагнитни 

процеси и явления, и приложението на изучените зависимости при изчислението на 

елементите на  електрическите апарати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Електродинамични явления в 

електрическите апарати - методи за изчисляване на електродинамични сили и моменти 

при постоянен, променлив ток и къси съединения; Загряване и охлаждане в 

електрическите апарати - топлопренасяне, установени и преходни процеси при загряване 

и охлаждане, при къси съединения, термична устойчивост на апаратите; Електромагнитни 

системи - магнитни вериги за постоянен и променлив ток, електромагнити и магнитни 

вериги с постоянни магнити, динамика и време за задействане на електромагнитите, 

изчисляване на намотките им; Статични електромагнитни устройства - дросели, реактори 

и др.; Електромагнитни изпълнителни устройства, електромагнитни сензори и специални 

трансформатори. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания придобити по Физика, Математика, Механика, Теоретична 

електротехника, Електротехнически материали, Електрически измервания.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, подготвени за мултимедийно представяне, 

семинарни и лабораторни упражнения на които се решават задачи и провеждат 

експерименти по тематиката на лекционния материал.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Лабораторни упражнения (15%), 

семинарни упражнения (20%), писмен изпит (65%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Александров А., Електрически апарати - част I, Електромагнитни и топлинни 

проблеми, Херон Прес, София, 2002, 337, ISBN 954-580-117-4. 

2. Масларов И., Ст. Шишкова-Панайотова, Ръководство за лабораторни упражнения 

по електрически машини и апарати, Пловдив, 2000 г. 

3. Александров А., З. Гергова, В. Пиперов, Ръководство за семинарни упражнения по 

електрически апарати, София, 2000 г. 

4. Маламов Д., Проектиране на задвижващи електромагнити: Част първа: 

Електромагнити за постоянно напрежение; Част втора: Електромагнити за променливо 

напрежение с промишлена честота, Пловдив, МАКРОС, 2013. 

5. Писарев А., А. Личев, Проектиране на комутационни апарати за ниско напрежение, 

София, Техника 1987. 

mailto:hadzhiev_tu@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплината: 

Техника на високите напрежения 

Код: BpEE32 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции; 

Лабораторни упражнения. 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа; 

ЛУ - 2 часa. 

Брой кредити:  5 

 

ЛЕКТОРИ: Доц. д-р Станимир Стефанов, (ФЕА),  катедра “Електротехника”, тел.: 

032659512, e-mail: glasst@abv.bg, Технически Университет - София, филиал Пловдив; 

Гл. ас. д-р инж. Илко Търпов, (ФЕА), катедра “Електротехника”, тел. 032659583, e-mail: 

stsb_plovdiv@abv.bg, Технически Университет - София, филиал Пловдив. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност “Електротехника” на ТУ-София Филиал Пловдив за 

образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е студентите да 

придобият теоретични знания и практически умения в областa на изолационните 

характеристики на електрически съоръжения за високо напрежение; пренапрежения в 

ел.мрежи и уредби; защита от пренапрежения; избор на изолационните нива на 

съоръженията за високо напрежение.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат изолационни 

характеристики на електротехническите съоръжения – електрически пробив във въздуха, 

видове изпитни напрежения на съоръженията, изолационни характеристики на 

масленобариерна и твърда изолация, ефект корона, повърхностни разряди; Трайни 

пренапрежения – трайни пренапрежения при земни съединения, резонансни 

пренапрежения, резонансно повишаване на напрежението в края на електропровода, 

пренапрежения при отпадане на товар; Комутационни пренапрежения – пренапрежения 

при изключване на реактивни товари, при земни съединения през прекъсваща дъга, при 

изключване на къси съединения, при включване на дълги електропроводи, пренапрежения 

при АПВ; Мълниеви пренапрежения  – вълнови процеси, характеристики на мълниевата 

активност, специфичен брой на изключванията от мълнии на електропроводи, вентилни 

отводи, мълниеви пренапрежения в електрическите уредби, пренапрежения в 

трансформаторните намотки; Координация на изолацията – детерминистична и 

статистична координация, избор на изолационните нива. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината е пряко свързана със специални дисциплини, като: 

FpBEE02, FpBEE09, FpBEE10, FpBEE18 и BpEE24. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции. Лабораторни упражнения, изпълнявани по 

лабораторно ръководство с протоколи, изработвани от студентите и защитавани в 

часовете пред преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра (70%), 

присъствие и участие в лекции (10%), лабораторни упражнения (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Тодорова. А., Записки лекции по Техника на високите напрежения, ТУ – София. 

2. Генов Л.,Техника на високите напрежения в електроенергийните системи, 

ДИ”Техника”, София, 1992. 

3. Нанчев Н., М. Георгиев, Техника на високите напрежения, ДИ”Техника”, София, 1997. 

4. Вълчев М., М. Георгиев, А. Тодорова, Г. Дюстабанов, П. Тошев, Ръководство за 

лабораторни упражнения по техника на високите напрежения, ДИ”Техника”, София, 1976. 

5. Иванов Кр., П. Петров, Техника на високите напрежения. Ръководство за лабораторни 

упражнения. “Принт”,  Габрово, Ръководство за лабораторни упражнения, 2000. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината:  

 Телекомуникации 
Код: BpEE33 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

 Лекции и лабораторни упр. 

Часове на седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-1 час 
Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР: Гл. ас.  д-р Стоян  Аврамов,(ФМУ), катедра „ТАТТ”, stav@tu-plovdiv.bg, ТУ 

– София, филиал Пловдив; 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника 

и автоматика”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване с основните принципи за 

изграждане, функциониране и използване на съвременни телекомуникационните 

устройства, мрежи и системи. В съответствие с професионалните потребности и 

интереси, студентите да могат да придобиват нови знания и практически умения в тази 

предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Класификация на 

телекомуникационни системи, Сигнали и комуникационни канали, Архитектура на 

цифрови телекомуникационни мрежи,OSI модел, Преносни среди, Комутация на 

канали и комутация на пакети, Мултиплексиране и пренасяне на информация, 

Плезиохронна цифрова йерархия – PDH, Синхронна цифрова йерархия – SDH, STM, 

ATM, FDDI, ISDN, PSTN, Методи за комутация,Структура и видове абонатна мрежа, 

Мобилни клетъчни комуникационни мрежи – GSM, Пренасяне на данни по абонатните 

линии с модеми, Типове модулации, Физически интерфейси DTE-DCE,LAN, MAN, 

WAN,ETHERNET, Структурни кабелни системи. LAN комутатори, VLAN. TCP/IP 

базирани комуникационни мрежи. IP адреси. Класове IP мрежи, Маршрутизиране на 

пакети в TCP/IP базирани мрежи, Сигурност в TCP/IP базирани мрежи. VPN, Защитни 

стени. Wi-Fi, безжични потребителски маршрутизатори, DNS. Електронна поща. 

Услуги и протоколи в IP базирани мрежи. SMTP, POP3, FTP, HTTP … 

ПРЕДПОСТАВКИ:Необходими са основни знания по математика, физика, 

електротехника, полупроводникови елементи, и завършено обучение по базовите 

дисциплини за специалността “Електротехника” 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:Лекции - в отделни теми придружени с прожектиране 

на слайдове, чертежи, графики и формули. Лабораторни упражнения – измерване и/или 

симулации чрез използване на лабораторен макет и моделиране с Mathlab и Simulink.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:Изпит (писмен)с индивидуални въпроси и тест. 

Провежда се по въпроси от предварителен конспект и тест чрез точкова система за 

оценяване. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Roger L. Freeman, Telecommunication System Engineering, ISBN: 978-0-471-72620-3, 

Wiley, 2015 

2. J. Dunlop; D. Smith, Telecommunications Engineering, ISBN: 978-1-461-58006-5, 

Springer, 2014 

3. Христов Хр., Мирчев С., Недялчев Н. Основи на телекомуникациите. С., Нови 

знания, 2004 

4. Мерджанов П. Телекомуникационни мрежи, ч. I, С., Нови знания, 2002 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  учебната 

дисциплината: 

Осветителна и 

инсталационна техника 

Код: BpEE34 

 

Семестър: 5  

Вид на обучението: 

Лекции;  

Лабораторни упражнения. 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа; 

ЛУ – 1 часа. 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР:  Доц. д-р Станимир Стефанов, (ФЕА),  катедра “Електротехника”, тел.: 

032659512, e-mail: glasst@abv.bg, Технически Университет - София, филиал Пловдив. 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника и 

автоматика”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Осветителна и 

инсталационна техника” е студентите да получат знания в области физиологична оптика, 

фотометрия,  колориметрия; проектиране и експлоатация на осветителни уредби; 

проектиране и експлоатация на силови и сигнални електрически инсталации в 

промишлени, обществени и жилищни сгради. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретични основи на светлотехниката; 

Устройство, параметри и област на приложение на светлинните източници и 

осветителните тела; Изисквания, изчисляване и начини на проектиране на вътрешни и 

външни осветителни уредби; Специфични изисквания, методи за оразмеряване и 

проектиране на осветителни и сигнални електрически инсталации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината е пряко свързана със специални дисциплини, като: 

FpBEE02, FpBEE09, FpBEE10, FpBEE18 и BpEE24. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали и 

мултимедийни продукти. Лабораторни упражнения, изпълнявани по методични 

ръководства.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра (70%), 

присъствие и участие в лекции (10%), лабораторни упражнения (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Основна литература 

1. Пачаманов А. Електроснабдяване и осветителна техника. Част 1. Основи на 

осветителната техника; Част 2. Проектиране на осветителни уредби и 

електрически инсталации, ТУ - София 2002, 2004. 

2. Иванов З. Осветителна и инсталационна техника, София, Авангард Прима, 2010. 

3. Пачаманов А. Електроснабдяване и осветителна техника. Част 3. Ръководство-

работна тетрадка за курсов проект по осветителна и инсталационна техника, 

Авангард Прима, София 2004. 

4. Пачаманов А., Нели Рац. Ръководство за лабораторни упражнения по 

осветителна и инсталационна техника. Авангард Прима, София, 2005. 

 Допълнителна литература 

5. Василев Н., Промишлено осветление, София, Техника, 1973. 

6. БДС EN 12464. 

7. БДС EN 13201. 

8. НАРЕДБА No3 от 9.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  

учебната дисциплината: 
Енергийна техника 

Код: BpEE35 

 

Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции: 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа; 

 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР:Гл. ас. д-рИлко Търпов,(ФЕА), катедра “Електротехника”, тел.: 032659583, e-

mail: stsb_plovdiv@abv.bg, Технически Университет - София, филиал Пловдив. 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника 

и автоматика”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е 

студентите да придобият основополагащи теоретични знания в областта на 

енергийната техника и по-специално: енергийни стратегии и ресурси; 

енергийни преобразувания, технологии и трансформации; енергийна 

ефективност; енергиен мениджмънт. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:В рамките на дисциплината 

студентите придобиват знания свързани с: Енергийните преобразувания и 

техническите съоръжения свързани с този процес; Електроенергийни 

стратегии; Електротехнически съоръжения за осигуряване на комфорт. 

ПРЕДПОСТАВКИ:Дисциплината е пряко свързана със специални 

дисциплини, като: FpBEE02, FpBEE09, FpBEE18, FpBEE21, BpEE24, 

BpEE30, BpEE31, BpEE32,BpEE34, BpEE36 и BpEE37. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:Лекции.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две контролни работи 

(80%)и участие в лекции (20%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Влъчков П., Електрически мрежи и системи, София, ДИ”Техника”, 

1989; 

2. Генов Л. Електроенергетика , София, ДИ ”Техника”, 1985; 

3. Димитров А., Съвременна топлотехника и енергетика, София, 2011; 

4. Кирчев В., К. Янев и М. Георгиев, Електрически мрежи средно и 

високо напрежение, Летера, 2006; 

5. Нотов П., С. Неделчева, Електроенергетика I  и II част, София, 2009; 

6. Николов Д., Електрически мрежи и системи, София, ДИ ”Техника”, 

1994. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 
Електрически машини 2 част 

Код: BpEE36 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, семинарни и лабораторни упражнения, 
курсова работа 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа, СУ – 2 ч., ЛУ – 
2 ч., КР - 1 ч., СП - 7 ч. 

Брой кредити: 8 
 

 
ЛЕКТОРИ: доц. д-р Васил Спасов, е-mail: vasilspasov@yahoo.com; гл. ас. д-р Васил Драмбалов, 
е-mail: drambalov@abv.bg, тел.: 032 659535, ТУ - София, филиал Пловдив. 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за редовни 
студенти от специалност “Електротехника” на ФЕА на ТУ-София, Филиал Пловдив, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с общите въпроси от устройството, 
принципа на работа и характеристиките на следните видове електрически машини: синхронни машини, 
машини за постоянен ток, микромашини и електрически машини, използвани в автоматиката. На базата на 
съответния математичен апарат е разгледана физическата същност на електромагнитните явления в 
електрическите машини. Изведени са основните зависимости от теорията на електрическите машини. 
Лекционният материал е представен от гледна точка както на теорията, така и на практическото приложение 
на електрическите машини в енергетиката и в електрозадвижванията. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Синхронни машини – устройство и принцип на 
действие; Реакция на котвата при активен, активно-индуктивен, индуктивен и капацитивен товар; Магнитно 
поле и параметри на синхронните машини; Метод на двете реакции при явнополюсна синхронна машина; 
Уравнения на напреженията и векторни диаграми на ненаситена и наситена синхронна машина; 
Характеристики на синхронните генератори; Паралелна работа на синхронните машини. Режими на 
синхронните машини при паралелна работа. U-образни характеристики; Ъглови характеристики; Синхронни 
двигатели – векторна диаграма, работни характеристики и пускане; Синхронни компенсатори; 
Несиметрични режими и преходни процеси при синхронните машини; Устройство, принцип на действие и 
режими на работа на електрическите машини за постоянен ток; Намотки на машините за постоянен ток; 
Електродвижещо напрежение в котвената намотка; Електромагнитен момент и електромагнитна мощност; 
Реакция на котвата и влиянието й върху работата на машината; Комутация в машините за постоянен ток; 
Генератори за постоянен ток; Характеристики на генератор с независимо възбуждане; Генератори с 
паралелно възбуждане – условия за самовъзбуждане и характеристики; Характеристики на генератори с 
последователно и със смесено възбуждане; Паралелна работа на генераторите за постоянен ток; Двигатели 
за постоянен ток – видове и характеристики; Устойчива работа; Пускане и регулиране на честотата на 
въртене на двигателите за постоянен ток; Спирачни режими на постояннотоковите двигатели; Колекторни 
двигатели за променлив ток; Микромашини за постоянен ток; Безколекторни постояннотокови двигатели; 
Главни размери, обем и тегло на електрическите машини; Загряване и охлаждане на електрическите 
машини. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Физика, Механика, Машинни елементи, Теоретична 
електротехника, Електрически измервания, Електрически машини 1 част. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения. Лекциите се провеждат с помощта на 
мултимедия. Упражненията са обезпечени с ръководство и се провеждат в лабораторна зала, оборудвана със 
специализирани стендове. За всяко упражнение студентите изработват индивидуален протокол, който се 
защитава пред водещия преподавател. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Лабораторни упражнения (20 %), курсова работа с две задачи (20 %) и писмен изпит в края на 6-ти  семестър 
(60 %).  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ангелов А., Д. Димитров. Електрически машини, част втора, 
София, Техника, 1988. 2. Волдек А. Електрически машини, София, Техника, 1978. 3. Динов В., Шишкова Ст. 
Електрически машини – втора част, Пловдив, Академично издателство на Аграрния университет, 2004. 
4. Соколов Е. Изследване и изпитване на електрически машини, София, Техника, 1977. 5. Дончев Д., Митев 
Е., Божилов Г. Ръководство за семинарни упражнения по електрически машини, София, Техника, 1976. 
6. Димитров Д., Ваклиев И., Сотиров Д., Стоянов М. Ръководство за изпитване на електрически машини, 
София, Техника, 1991. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на  учебната 

дисциплината: 

Електрически апарати II 

Код: BрEE37 

 

Семестър: 6  

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни упражнения,  

лабораторни упражнения, 

курсова работа и самоподготовка 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, СУ – 1 час,  

ЛУ – 2 часа, СП – 6 часа. 

 

Брой кредити: 7 

 

 

 

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р инж. Иван Хаджиев, Технически университет – София, филиал 

Пловдив, Факултет “Електроника и автоматика”, катедрa “Електротехника”, тел.: (032) 

659686, e-mail: hadzhiev_tu@abv.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника и 

автоматика”, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите 

получават знания за физическите процеси и зависимости за процесите на комутиране на 

електрическите вериги, дъгогасителните системи, контактните системи и изолационните 

конструкции на електрическите апарати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Характеристики и условия за горене 

и гасене на електрическа дъга; Дъгогасителните устройства при постоянен и променлив 

ток; Комутиране на електрическите вериги, комутационни пренапрежения и др.; Физически 

явления в зоната на електрическите контактни съединения; Конструкции на комутиращи и 

некомутиращи контактни съединения; Контактни материали; Изолационна конструкция на 

електрическите апарати - влияещи фактори, координация и защита на изолацията, методи за 

подобряване на разпределението на напрежението. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Химия, Механика, Теоретична електротехника, 

Електротехнически материали, Електрически измервания, Електрически апарати - първа 

част. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, подготвени за мултимедийно представяне, 

семинарни и лабораторни упражнения на които се решават задачи и провеждат 

експерименти по тематиката на лекционния материал. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Лабораторни упражнения (15%), 

семинарни упражнения (20%), писмен изпит (65%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ячев И., А. Александров, Електрически апарати - част II, Комутационни и 

изолационни проблеми, Авангард Прима, София, 2010 г. 

2. Масларов И., Ст. Шишкова-Панайотова, Ръководство за лабораторни упражнения 

по електрически машини и апарати, Пловдив, 2000 г. 

3. Писарев, А.Н. и колектив, Ръководство за проектиране на комутационни апарати 

за ниско напрежение, София,Техника, 1987. 

4. Ценева Р., Електрически контакт, София, 2004. 

5. Писарев А., А. Личев, Проектиране на комутационни апарати за ниско 

напрежение, София Техника 1987. 

6. Таев И., Основы теории электрических аппаратов, Москва, 1987. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на  учебната 

дисциплината: 

Преобразувателна техника 

Код: BрEE38 

 

Семестър: 6  

Вид на обучението: 

Лекции 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 

ЛУ-2 

Брой кредити: 5 

 

 

 

ЛЕКТОР:      доц. д-р Георги Ганев,   

катедра “Електротехника”, тел.: 032 659 560, еmail: gganev@tu-plovdiv.bg 

Технически университет – София, филиал Пловдив 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Електротехника” на Факултет “Електроника и 

автоматика”, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дава на студентите необходимите познания 

така, че да могат да използуват различни преобразуватели на електроенергия - да 

експлоатират готови преобразуватели, да разработват нови системи и обекти, в които 

преобразувателите представляват съставна част, да избират и да доставят готови 

преобразуватели. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Приложение на 

преобразувателите в процесите на генериране, пренасяне и потребление на 

електроенергия; Класификация на преобразувателите, според техните основни функции; 

Методи за преобразуване на електроенергията; Основни характеристики на 

преобразувателите по отношение на захранващата мрежа и по отношение на товара; 

Основни блокове на преобразувателите; Охлаждане на преобразувателите; Преглед и 

сравнение на класически и съвременни схеми на преобразувателите (AC/DC; AC/AC; 

DC/AC и DC/DC преобразуватели); Методи за управление на преобразувателните 

устройства; Изисквания към комплектните преобразувателни устройства; 

Електромагнитна съвместимост; Нормативни изисквания към преобразувателите; Избор 

на комплектни преобразувателни устройства. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Теоретична електротехника, Електротехнически материали, 

Електрически измервания, Електрически машини, Електроника. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се представят като мултимедийни презентации. 

Лабораторните упражнения със лабораторни стендове и реални устройства; Резултатите се 

систематизират в протоколи и защитават пред ръководителя на упражнението.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра. 

Крайната оценка се формира като усреднена оценка от писмената работа (75%) и участието 

на лабораторни упражнения (25%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Минчев М., Й.Шопов, Е.Рац, Преобразувателна техника, Сиела, София, 2006 

2. Rashid M., Power Electronics Handbook,  Academic Press, London, UK, 2001. 

3. Scvarenina T., The Power Electronics Handbook,  CRC Press, Indiana, USA, 2002. 

4. Seguier G., Les convertisseurs de l’électronique de puissance, vol.1,2,3,4,  TEC-DOC, 

Paris, 1995; 

5. Силовая электроника: примеры и расчеты, Техника, Москва, 1982;  

6. Asha E., V.G.Angelidis, O.Anaya-Lara, T.J.E.Miller, Power Electronic Control in 

Electrical Systems, Newnes Power Engineering Series, London, 2002 

../sty@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Проектиране на електрически 
машини 

Код: BpЕЕ39 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения, 
курсов проект 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа, ЛУ – 2 часа, КП – 1 
час, СП – 5 часа. 

Брой кредити: 6 
 

 
ЛЕКТОР: доц. д-р Васил Спасов, е-mail: vasilspasov@yahoo.com; тел.: 032 659535, ТУ - София, филиал 
Пловдив. 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за студенти от 
специалност ”Електротехника”, ОКС “Бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с електрическото, магнитно, изолационно, 
топлинно и механично проектиране на въртящи се електрически машини.   
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Съвременни тенденции при проектирането на 
електрически машини. Определяне на главните размери на асинхронните машини. Определяне на 
електромагнитните натоварвания на асинхронни машини. Видове намотки на електрическите машини. 
Изчисляване на статорните намотки за променлив ток. Изчисляване на накъсосъединена роторна намотка на 
асинхронен двигател. Статорни и роторни канали за намотките на електрически машини. Определяне на 
геометричните характеристики на статорен и роторен лист за асинхронни машини. Изчисляване на магнитната 
верига на асинхронните машини. Топлинни и вентилационни изчисления на електрическите машини. 
Изчисляване на пусковите и работните характеристики на асинхронен двигател с накъсосъединен ротор. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: „Математика”, “Физика”, “Теоретична електротехника”, “Електрически машини” и 
„Електрически апарати”. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения. Лекциите се провеждат с помощта на 
мултимедия. Упражненията се провеждат в компютърна зала. Всеки студент изработва самостоятелен проект на 
въртяща се електрическа машина. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Лабораторни упражнения (20%) и изпит (80%).  
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Копилов И. П. и др., Проектиране на електрически машини, София, 
Техника, 1988. 2. Тодоров Г., С. Шишкова, Г. Ганев, Ръководство – работна тетрадка по проектиране на 
електромеханични устройства. Част първа – Трифазен асинхронен двигател, София, 2004. 3. Голдберг О. И др., 
Проектирование электрических машин, Москва, 2001. 4. Кацман М., Расчет и конструирование электрических 
машин, Москва, Энергоатомиздат, 1984. 5. Волдек А., Електрически машини, София, Техника, 1978. 
6. Норенков И. П., Автоматизированное проектирование, Москва, Высшая школа, 2000. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: Мениджмънт 

Код: BpЕE40 Семестър:VI 

Вид на обучението: 

Лекции 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2  часа 

СУ – 1 часа 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ: 

Гл. ас. д-р Десислава Владимирова Шатарова с научна специалност „Икономика и управление (по 

отрасли)”. За контакти: тел. 659 716; desislava_shatarova@abv.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина в учебния 

план на специалността „Електротехника”, образователно-квалификационна степен “бакалавър” 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: студентите да изучат основните   теорeтични  

концепции на  мениджмънта днес, както и основните елементи на производствения мениджмънт 
и да могат да прилагат подходите, методите и техниките за анализ и управление на индустриални 

системи, подсистеми, предприятия и компании. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми по дисциплината са разделени в два 
основни раздела – „Основи на мениджмънта” и „Производствен мениджмънт”. Първият раздел 

включва изучаването на теми като: същност, предмет, обект и субект на дисциплината 

"Мениджмънт", основните функции, дейности и задачи на мениджмънта – планиране, 

организиране, мотивиране и контрол; мениджърски  умения и роли, видове управленски 
структури; мениджмънт на човешките ресурси; как да се създаде, управлява и стимулира екипната 

ефективност в една компания; контролинг в управлението на индустриалното предприятие, както 

и основните области и системи за контрол. Във втория раздел студентите се запознават със 
същността на производствения процес, основните видове и типове производства; мениджмънта на 

основното производство и на производствената  инфраструктура, както и същността и значението 

на оперативния мениджмънт. Темите на семинарните упражнения са пряко свързани с 

разглежданите проблеми в лекционния материал и са практически насочени като решаване на 
конкретен казус за вземане на управленски решения. Дискутират се актуални проблеми свързани с 

планирането, мотивацията, управлението на човешките ресурси. Анализират се видовете разходи 

за работното време на служителите и се определя нормирането на труда. По време на семинарните 
упражнения се разглеждат и дискутират особеностите на  производствения процес в 

електротехническата промишленост.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по мениджмънт. Знания по икономически, 
хуманитарни, математически, инженерингови, технологически, мениджърски и технически учебни 

дисциплини. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:Лекции и семинарни упражнения подпомогнати от аудио, видео и 

мултимедийна техника. Използват се активни методи за преподаване, ангажиращи непрекъснато 
студентите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 

по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от три съставки: 

два контролни теста с коефициент на тежест 0,35 всеки и оценка  от семинарни упражнения с 

коефициент 0,30. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Основна литература: 
1. Ангелов, А., Основи на управлението, “Полина комерс”, София, 2009; 2. Иванов, Ив. Основи на 

мениджмънта, "Макрос", Пловдив, 2003; 3. Мирчев А., Производствен  Мениджмънт,Princeps,1996; 4.  Станчева  

А.,Основи на управлението ,СТЕНО, 2006; 5. Илиев  Й., и др., Организация на индустриалната фирма, 

университетско издателство „ Стопанство„  2002; 6. Савов, В., Основи на управлението, Университетско 
издадетелство "Стопанство", София, 1996; 7. Христов, Ст., Бизнес мениджмънт, Университетско издателство 

"Стопанство", София, 1998; 8.Армстронг, М., Преуспяващият мениджър, "Делфин-прес", Бургас, 1993; 9. 

Мескон, М., Альберт М., Хедоури, Фр., Основьiмениджмънта, "Дело",Москва, 1992; 10. Донъли, Дж. Х., Гибсън 

Дж.Л., Иваничевич, Дж.М., Основи на мениджмънта, София, 1997; 11. Дракър, П., Управление на организации с 

идеална цел: "Принципи и практика", Фондация "София", София, 1997; 12. Griffin, R.W., Managementq Texas 

A&M University, 1996; 13.Appleby K., Modern Business administration, Fifth Editionq Pitman Publishing, 1991. 

Допълнителна литература: 

1. Дракър П. Ефективното управление, Класика и стил, С. 2002.; 2. Ташев А. и др. Мениджмънт на човешките 

ресурси, ТУ – София, филиал Пловдив 2004.; 3. Ташев, Гигова, Михова Ръководство за упражнения по МЧР,ТУ 

– София, филиал Пловдив 2007. 
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