
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Висша математика  

Код: PDTCT01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 2 часa.  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   

Проф. д-р Красимира Проданова (ФПМИ), тел.: 965 3355, еmail: kprod@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите ще могат да 

построява Развиват функции в редове на Фурие, да построяват регресионни статистически 

модели на многофакторни обекти и ще проверяват адекватността им и да използват методите 

на дисперсионния анализ за установяване на статистически значими разлики в параметрите на 

две и повече зависими или независими променливи и да прилага моделите за реални казуси от 

текстилната техника.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Редове на Фурие, Теория на вероятностите, и 

математическа статистика. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика I , II и III  част. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения на черна дъска.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два теста с тегло 0.5 и тричасов  писмен 

изпит с тегло 0.5.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. К. Проданова, Ръководство по математическа 

статистика II част, ТУ-София, 2014;  2. П.Копанов, В.Нончева, С.Христова, Вероятности и 

статистика. Ръководство за решаване на задачи, УИ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012; 

3. Prodanova K. , Lectures Notices in Statistics, TU-Sofia, 2008; 4. А.Митков, Теория на 

експеримента, “Дунав прес”, Русе, 2011; 5. М. Илиев, Количествени методи и статистика  – 

Електронен учебник http://e-shell.tu-plovdiv.bg/subjects/_index.php?cid=926193200251, 2010;  

6. A. Манов, Многомерни статистически методи със SPSS, УИ”Стопанство”, 2002; 7. 

Димитров Б., Н.Янев, Вероятности и статистика,  Изд.на СУ, 2001; 8. Колев, Н., Приложна 

статистика 1, Икономика, София, 1993; 9. Проданова К., Въведение в статистическите 

методи, Сиела, София.,1998. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Материалознание 

Код: PDTCT02 Семестър: 1  

Вид на обучението:  

лекции (Л) и  

лабораторни упражнения(ЛУ) 

Часове за седмица 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час. 

Брой кредити: 4 

ЛЕКТОРИ: 

Доц. д-р инж. Антон Михайлов (МТФ), тел.: 965 2712, email: amm@tu-sofia.bg 

Доц. д-р инж. Николай Кемилев (МТФ), тел.: 965 2134, email: nkemilev@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Задължителна учебна дисциплина за студенти от изравнително обучение по специалност 

„Дизайн и технологии за облекло и текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – 

София, за образователно-квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС 

„бакалавър” и/или „магистър” по други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да даде на 

студентите основни познания, свързани със структурата. свойствата и приложението на 

машиностроителните материали (метални, неорганични неметални, полимерни и 

композиционни). 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структура и свойства на чисти 

метали и сплави; Фазови превръщания в метални материали; Методи за изследване и 

изпитване на материалите; Поведение на материалите при механично деформиране 

(еластично и пластично); Връзка между структурата и свойствата на материалите; Термична 

и химико-термична обработка на метали и сплави; Структурата, свойствата и приложение на 

метални, неметални неорганични (керамики, стъкла), неметални органични (полимери) и 

композиционни материали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Химия, Математика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:   Лекции с използване на слайдове, нагледни материали и 

върху черна дъска;лабораторни упражнения, провеждани в лаборатории и приключващи с 

протоколи, проверявани от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Писмен изпит в края на първи семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бучков Д. Т.,М. Й. Кънев, Материалознание, С., 

Техника, 2007, с. 458. 2. Балевски А Т., Металознание, С., Tехника, 1988, с.391. 3. Желев А. 

Материалознание - техника и технология, Том 1, С„ ТУ-София,1999. 4. Анчев В. , Тошков В. 

и др., Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание, С„ ТУ-София, 2001, с. 

334. 5.Кемилев Н., Такева Л., Материалознание, С., 2008, с. 242 6. Ashby М.F.,D.R. Н.Jones, 

Engineering Materials 1, Third Edition: An Introduction to Properties, Applications and Design, 

Buttenvorth-Heinemann, Engineering Depa1·tment, Cambridge U11iversity, England, 2005, р. 424. 

7.Ashby М. F., D. R. Н. Jones. Engineeriпg Materials 2, An Introduction to Microstructures, 

Processing  аnd Design, Bunerworth-Heinemann, Engineering Department, Cambridge University, 

England. 2006.р. 451. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Механика 

Код: PDTCT03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни Упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 1 час. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Красимир Неделчев (ТФ), тел.:  965 2040, email: krasined@tu-sofia.bg, 

Технически Университет-София. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да 

изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и методи на статиката, 

кинематиката и динамиката в инженерната практика, както и да им формира инженерен 

подход при изчисляването на машини и съоръжения.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Въведение в механиката. Редукция и 

равновесие на конкурентна система сили. Момент на сила спрямо точка и ос. Редукция и 

равновесие на произволна равнинна система сили. Редукция и равновесие на система 

успоредни сили. Център на тежестта. Статика на системи твърди тела. Равновесие на точки, 

тела и механични системи при наличие на сили на триене. Кинематиката на материална 

точка в декартова координатна система. Кинематика на прости движения на твърдо тяло. 

Преобразуване на прости движения на твърдо тяло. Равнинно движение на твърдо тяло. 

Кинематика на относително (релативно) движение на точка. Работа и мощност на сила, 

приложена върху точка. Трептения на материална точка. Принудени трептения в среда без 

съпротивление. Принудени трептения на точка в среда със съпротивление, пропорционално 

на скоростта. Динамика на несвободна материална точка. Динамика на относително 

движение на материална точка. Динамика на механични системи и идеално твърдите тела. 

Геометрия на масите. Импулс на механична система и идеално твърдо тяло. Момент на 

импулса на механична система и идеално твърдо тяло. Кинетична енергия на механична 

система и идеално твърдо тяло. Динамика на простите движения на твърдо тяло. Динамика 

на равнинно движение на твърдо тяло. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Висша математика I и Физика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тестова форма на изпитване по време на 

изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Арнаудов, Дунчев, Механика - Модул I, Статика, 

ТУ-София, 2012 – БИЦ; Арнаудов, Дунчев, Механика, Модул III, Кинематика, ТУ-София, 

2012 – БИЦ; Дунчев, Арнаудов, Механика, Модул IV, Динамика,  ТУ - София, 2011 – БИЦ; 

Кралов, Синапов, Игнатов, Неделчев, Курс от задачи по Механика I (Статика и Кинематика), 

Издателство ТУ-София, 2014; Кралов, Синапов, Неделчев, Игнатов, Курс от задачи по 

Механика II (Динамика), Издателство ТУ-София, 2014. 

mailto:krasined@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Машинни елементи и механизми 

 

Код: PDTCT04 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

лекции; лабораторни упражнения;  

курсов проект 

Часове за седмица: 

Л  – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа. 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: 

Доц. д-р инж. Александър Янков (МФ),  Кабинет:4426А email: aey@tu-sofia.bg 

Доц. д-р инж. Станчо Кавалджиев (МФ),  Кабинет:4419 email: kava@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебната дисциплина „Машинни елементи” има 

конструктивна насоченост и цели да формира знания и умения за функционално и якостно 

изчисляване и за конструиране на машинни елементи, за изработване на конструктивна 

документация от сборни и детайлни чертежи, за избор на материали, производствени 

технологии и стандартни елементи и за работа със справочни материали и каталози. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В лекции и лабораторни упражнения се изучават 

различните видове съединения на машинни елементи, оси и валове, лагери, съединители и 

механични предавки ( зъбни, ремъчни, верижни , триещи ). Излагат се основните принципи 

на конструирането им , основаващи се на критерии за работоспособност, товароносимост, 

дълготройност и икономичност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Придобити знания от учебните дисциплини „Приложна геометрия и 

инженерна графика”,  „Механика”и „Материалознание”. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта проектор и нагледни 

материали. Лабораторни упражнения посветени на пресмятане на конкретни машинни 

елементи и последващо опитно определяне на функционалните им характеристики. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.  Димчев Г., Захариев К.: Машинни елементи, ч.2 

и 3. София, Софтрейд 2004 г.; 2. Николов Н. и др.: Ръководство за конструктивни 

упражнения по машинни елементи. София, Техника 1992 г.; 3. Niemann, G.; H. Winter; B-R. 

Höhn: Maschinenelemente, Band 1,2,3. Springer, Berlin 2001,2003,2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Съпротивление на материалите 

Код: PDTCT05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции; Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 2 часа. 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ: 

           Доц. д-р инж. Николай Николов (ТФ), тел.: 965 3291, email: nvky@tu-sofia.bg 

Доц. д-р инж. Веселин Цонев (ТФ), тел.: 965 3111, email: tzonev@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат подготовка по якостно-

деформационен анализ на материали и конструкции, необходима за изучаване на 

специалните дисциплини и да усвоят практически методи за якостно пресмятане на греди и 

пръти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни принципи и хипотези. 

Геометрични характеристики на равнинни фигури. Вътрешни усилия в прави греди, пръти и 

рамки, съставени от прави греди и пръти. Якостно пресмятане при: чист опън (натиск); чисто 

огъване; общо огъване; едновременно огъване и опън (натиск); ексцентричен опън (натиск). 

Деформации и деформационно пресмятане при чист опън (натиск) и при чисто огъване. 

Напрегнато и деформационно състояния в околност на точка. Якостни теории. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Материалознание, Механика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, провеждани по 
класическия метод. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от резултатите 

от две контролни работи и три теста, провеждани по време на семинарните упражнения, 

както и от домашна работа по желание, включваща шест задачи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1) Н. Николов, Съпротивление на материалите, 

София, 2013; 2) Н. Николов, В. Цонев, Справочник по Съпротивление на материалите, 

Авангард Прима, София, 2013; 3) Н. Николов и колектив, Съпротивление на материалите - 

ръководство за лабораторни упражнения, Авангард Прима, София, 2013; 4) http://smat.info - 

сайт на катедрата, помощник по Съпротивление на материалите 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Основи на конструирането и CAD 

Код: PDTCT06 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 1 час,  

ЛУ – 1 час. 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Маруся Теофилова (МФ), тел.: 965 2788, email: mat@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за 

облекло и текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за 

образователно-квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” 

и/или „магистър” по други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Основи на 

конструирането и CAD ” е  студентите да получат необходимите знания, формиращи 

механизмите на пространствено мислене  и  умения  за  възприемане и изобразяване на 

технически обекти. Усвоява се апарата от стандартизирани изобразителни средства за 

разчитане и създаване на техническа документация, необходим за всички инженерни 

дисциплини, изучавани в следващите семестри. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Видове проектиране, свойства на 

успоредното проектиране. Изобразяване на основни геометрични обекти по метода на 

Монж. Пресичане на повърхнини и тела – равнинно сечение на ръбести и ротационни 

повърхнини, взаимно пресичане на повърхнини. Построяване на разгъвки. Аксонометрично 

проектиране. Документиране на детайлите, съставяне на размерна мрежа, точностни 

характеристики; Изобразяване и оразмеряване на съединения. Студентите ще придобият 

умения за разработване на комплект работна конструкторска документация, както и за 

изпълнението на основните документи на комплект проектна документация. Създават се 

по-задълбочени умения за прилагане на актуалните C A D системи при автоматизирано 

изпълнение на детайлен и сборен чертеж на комплект документация. 

 ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по геометрия от средното 

образование, въз основа на които се усвояват алгоритми и методи за решаване на задачи от 

приложната геометрия и инженерната графика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции, изнасяни с помощта на мултимедия, слайдове и 

демо-програми, лабораторните упражнения са съпроводени с протоколи и курсови задачи.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Дисциплината приключва с изпит. 

Крайната оценка се формира на база получените оценки от Курсова задача, Лабораторни 

упражнения и Изпит със съответен коефициент на тежест. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. САНДАЛСКИ Бр., П. ГОРАНОВ, Г. ДИНЕВ, 

Ир. НИКОЛОВА, Основи на конструирането и CAD , Учебник, СОФТТРЕЙД, С. 2008. 2. 

Теофилова М, Д. Колева,С борник за  упражнения и задания за курсова работа по 

дескриптивна геометрия, С., Софттрейд, 2010. 3. НИКОЛОВА Ир., М. ВИЧЕВА, М. 

ЯНЧЕВА, В. ПЕНЧЕВ “Ръководство за упражнения и курсова работа по Основи на 

конструирането и CAD – ІІ част”, СОФТТРЕЙД, С. 2008.4. Кочев Л., Р. Петкова, Б. Илиева, 

Инженерна графика, Ръководство за упражнения и курсови задачи, СОФТТРЕЙД, С. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Текстилно материалознание и 

изпитвания 

Код: PDTCT07 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа. 

Брой кредити: 6 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Диана Кръстева (ЕМФ), тел.: 965 3629, еmail: dianakra@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване на студентите с основните 

текстилни материали, както и с методите и уредите за тяхното изпитване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на програмата обхваща основните 

въпроси, свързани с видовете текстилни материали – начин на получаване, свойства и 

приложение; методите и уредите за изпитване на материалите; статистическите методи за 

обработка и анализ на получените резултати. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по химия, физика, химия на 

полимерите, физико-химия, математическа статистика, съпротивление на материалите и 

механика. Желателни са познания по изчислителна техника – работа с програми за 

статистическа обработка на данни. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции: с използване на мултимедиен проектор, 

лабораторни упражнения: работа с уреди и апарати, обработка на резултатите с персонални 

компютри. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Обща оценка от представяне на реферат по 

Текстилни материали и защита на курсова работа по Текстилни изпитвания. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Незнакомова М. Текстилно материалознание, 

ТУ-София, 2010; 2. Германова-Кръстева Д. Текстилни изпитвания и анализ, ТУ-София, 2012; 

3. Кеворкян А. Текстилно материалознание и изпитвания, Техника, С., 1977; 4. Смирнов С. 

Текстурированные нити, Легкая индустрия, М., 1979; 5. Германова-Кръстева Д. Ръководство 

за лабораторни упражнения по Текстилни изпитвания и анализ, ТУ-София, 2007; 6. Reumann 

R.-D. Prüfverfahren in der Textil- und Bekleidungstechnik, Springer, Berlin, Heidelberg, 2000; 7. 

Bona M. Statistical Methods for the Textile Industry, Textilia, Torino, 1993; 8. Bona M. Textile 

Quality, Textilia, Torino, 1994. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Дизайн и технологии за 

предачни и тъкачни изделия 

Код: PDTCT08 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа.  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

Доц. дтн инж. Радостина Ангелова (ЕМФ), тел.: 965 2904, еmail: radost@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от ОКС „Магистър” на специалността „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет  на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование.   

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат познания за 

технологичните процеси в преденето на къси и дълги влакна и на проектирането на прежди, 

както и на технологичните процеси в тъкането и дизайна на тъкачни сплитки. Да бъдат в 

състояние да определят и контролират оборудването в зависимост от изискванията на 

производството. Да са в състояние да съставят предачни планове за преработване на 

различни суровини. Да създават тъкачни сплитки и да определят машинните настройки за 

получаването им. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Системи за предене на къси и дълги влакна. 

Използвани суровини, процеси и машини. Проектиране на структура и физико-механични 

показатели на преждите. Съставяне на предачни планове. Подготвителни процеси в 

тъкането. Механизми в тъкачните машини. Първични, производни и комбинирани сплитки и 

създаване на технологични тъкачни рисунки. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по текстилно материалознание, механика, машинни елементи, 

теория на машините и механизмите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – с използване на презентации на Power point и 

видеофилми; лабораторни упражнения – с работа на машините, справочници, софтуерни 

продукти за проектиране на прежди и тъкани. Лабораторните упражнения се провеждат в 

специализирани лаборатории, съоръжени с машини, компютри и софтуерни продукти. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, като крайната оценка се 

оформя според тестове през семестъра и тези от изпита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Георгиев Ив., Предачество, ТУ – София, 2010. 2. 

Ангелова Р., Предене на къси влакна, Ръководство за лабораторни упражнения, ТУ – София, 

2004. 3. Ангелова Р., Хр. Конова . Предене на дълги влакна. Ръководство за лабораторни 

упражнения, ТУ – София, 2009. 4. Дамянов Г., Машини и процеси в тъкачеството, Техника, 

София, 1995. 5. Попов Г., Ръководство за лабораторни упражнения по машини и процеси в 

тъкачеството, ТУ-София, 2001. 5. Статии от: Textile Research Journal, J. of the Textile Institute, 

Текстил-Облекло и др. 
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ХАРАКТЕРИСТИКA НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Дизайн и технологии за плетени 

изделия 

Код: PDТСT 09 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л –  2часа, 

ЛУ –  2 часа. 

Брой кредити: 5  

 

ЛЕКТОР:  

Гл. ас. д-р Даниела Софронова (ЕМФ), тел.: 965 3921, email: dcholeva@tu-sofia.bg. 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти от изравнително обучение по специалност “Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ–София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават знания за строежа и 

методите за проектиране на плетените структури и за технологиите и плетачните машините 

за производство на различни видове плетени изделия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на програмата обхваща въпроси, 

свързани с основните понятия в плетенето, принципите за проектиране на бримкови 

структури и модели на бримки, и дизайн на структурите в различни главни и производни и 

фигурни напречни и надлъжни плетки. Изучават се също конструкциите, основните възли и 

мостриращите възможности на плетачните автомати за напречно и надлъжно плетене като 

например: едноцилиндрови кръгли, Реланит, двуредови с диск и двуредови 

двуцилиндрови, линейни машини, Котон машини, чорапни автомати,Кетен, Хекел, 

едноредови и двуредови Рашел машини.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Машинни елементи, Теория на машини и механизми, Текстилно 

материалознание. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – с използване на мултимедиен проектор, флаш и ави 

филми; лабораторни упражнения – работа с основните видове плетачни машини. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит под формата на тестови въпроси. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Записки от лекции; 2. Стоилов, Т., “Машини и 

процеси в трикотажното производство”, София, 2008; 3. Оферман, П.Тауш-

Мартон,”Основи на плетачната технология”; 4. Weber K.,Weber .,”Wirkerei und strikerei 

technologie und bingstechnische Grunolagen”. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Конструиране и моделиране на 

облекла 

Код: PDTCT10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

КП 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа.  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Радка Атанасова (ЕМФ), тел.: 965 3647, еmail: ratanasova@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Завършилият успешно дисциплината да придобие 

необходимия минимум от теоретични и професионални познания по прилагане на съвременни 

методи за проектиране на облекла. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на програмата обхваща основните 

въпроси, свързани с проектирането на различни по вид и предназначение шевни изделия. 

Разглеждат се стиловите моделни варианти, както и проектирането на допълнителните и 

спомагателни детайли, градиране на елементите по типоразмери и някои въпроси от 

проектиране чрез използване на CAD/CAM системи.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по: Mатематика, Tекстилно 

материалознание и Tекстилни изпитвания. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – с използване на слайдове, модни списания и 

видеофилми; лабораторни упражнения – с работа на специализирана CAD система и 

традиционен метод на чертане в реални размери. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка (два едночасови писменни 

теста в средата и края на семестъра). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Атанасова Р., Курс лекции по проектиране на 

облекла пред студентите от специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил” при ТУ 

– София;  2. Петров, Хр. М., Проектиране на облекла, ТУ – София, 2009 год., 3. Петров, Хр. 

М., Моделиране на облекла, ТУ – София, 2015 год.;  4. Петров Хр. М., Ръководство за 

лабораторни упражнения по проектиране на облекла, ТУ – София, 1996 год.;  5. Атанасова Р., 

П. Димитрова, Мода и дизайн на облеклото, ТУ – София, 2017 год.;  6. Rundschau, 

Fachzeitschrift fur Internationale Damenmode und Scnittechnik – избрани броеве;  7. Rundschau,  

Fachzeitschrift fur Internationale Herrenmode und Scnittechnik – избрани броеве. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Колористика и облагородяване 

Код: PDТСT11  Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции  и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа. 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:   

Гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев (ЕМФ), тел.: 965 3880, еmail: mpanchev@tu-sofia.bg  

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти изравнително обучение по специалност “Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” на при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Получените от студентите знания и умения по 

Колористика и облагородяване ще разширят кръгозора им по отношение на методите и 

средствата за предварителна подготовка на текстилните материали, багрене и печатане.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В програмата са залегнали теми, свързани с 

предварителната подготовка на различните типове влакна: целулозни, белтъчни изкуствени и 

синтетични, както и видовете багрила и печатни пасти, необходими за тяхната обработка. 

Студентите имат възможност за предварителен достъп до PowerРoint презентациите. По 

време на лабораторните упражнения групата изпълнява зададената от асистента задача. 

Резултатите от измерванията, обработката на резултатите и анализът се оформят в протокол 

към всяко лабораторно упражнение. В края на часа протоколът се заверява от ръководителя 

на упражнението. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се основава на знанията по дисциплината Текстилно 

материалознание и изпитвания, изучавана в бакалавърска степен. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – с използване на презентации на Power Рoint и 

видеофилми; лабораторни упражнения – работа с уреди и апарати. В края на семестъра 

студентите правят презентации върху по конкретна тема. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, включващ разработването два 

въпроса.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Енев Ст., Химична технология на текстилните материали, Техника, С., 1979. 

2. Wolfgang D. Schindler, Peter J. Hauser. Chemical Finishing of Textiles, Woodhead Publishing 

Ltd, 2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Технология и технологични 

линии за облекло 

Код: PDTCT12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа. 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Диана Кръстева (ЕМФ), тел.: 965 3629, еmail: dianakra@tu-sofia.bg 

Доц. д-р инж. Магдалена Павлова (ЕМФ), тел.: 965 3647, еmail: mpavlova@tu-sofia.bg  

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от изравнително обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и 

текстил” при Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София, за образователно-

квалификационна степен „магистър”, за завършилите ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по 

други специалности и области на висше образование. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат познания и умения за 

прилагане на съвременни методи за изработване на облекла и за проектиране на 

технологични линии за производство на облекло.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на програмата обхваща основните 

въпроси, свързани със създаването на цялостни технологии за изработване на различни 

видове облекла, технологични варианти за обработка на принадлежащите им възли, с 

проектирането на поточни линии за производство на шевни изделия: разработване на задание 

за инвестиционно проектиране; разработване на техническа и технологична документация за 

шевните продукти; определяне на такта на поточната линия; групиране на технологичните 

операции по работни места и синхронизиране на поточната линия; изчисляване на 

необходимата площ по секции и съставяне на подов план.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по технология на облеклото, работа със софтуерни продукти за 

разработване на подов план. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции: с използване на мултимедиен проектор, 

лабораторни упражнения: решаване на задачи и производствени казуси и работа на машини 

за изработване на различни видове облекла, под ръководството на асистента. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, състоящ се от един теоретичен 

въпрос и две задачи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Кънчев Ц., З. Шулекова. Технология на 

облеклото, Техника, С., 2010; 2. Ръководство за курса по усъвършенстване на управлението, 

Асоциация за международно подпомагане на техническото обучение и Juki Corporation; 3. 

Вайс В. Осигуряване на качеството в промишлеността за облекло, Издание на GTZ; 4. 

Организация на работни системи и процеси – курс на REFA, 1999; 5. Управление на 

производствени данни - курс на REFA, 1999; 6. Даков И., К. Ениманев. Индустриален 

инженеринг, Софтрейд, С., 2006; 7. Döring F. Vom Konfektionsgewerbe zur 

Bekleidungsindustrie. Zur Geschichte von Technisierung und Organisation der Massenproduktion 

von Bekleidung, Peter Lang, 1992; 8. Westkämper E. Einführung in die Organisation der 

Produktion, Springer, 2006; 9. Павлова М., Ръководство за лабораторни упражнения по 

технология на облеклото, ТУ – София, 2010;  10. Петров, Хр., Атанасова, Р., Ръководство за 

лабораторни упражнения по технология на облеклото”, ТУ – София, 2012. 
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