
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Висша математика III 

Код: UMTNPE01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

CУ – 1 час,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

проф. д-р Георги Венков (ФПМИ), тел: 965 3357, email: gvenkov@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за студенти изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности 

“Топлоенергетика”и ”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. 

Енергетика  за завършили образователно-квалификационна степен “професионален 

бакалавър” по специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите знания и умения 

да създават математически модели в различни сфери на приложните  науки, да ги 

изследват и решават, както аналитично, така и числено. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се темите: анализ на 

размерностите; класификация на математическите модели; етапи в построяването на 

модели; начални данни и оценка на параметри; хамилтонови системи и първи 

интеграли; енергетични оценки; регулярно и сингулярно смутени модели; основи на 

функционалния  анализ; обща теория на редовете на Фурие; преобразувание  на 

Фурие; операторът конволюция; специални функции; сферични хармоники; Числени 

методи; итерационни методи за линейни и нелинейни системи; интерполация; 

числено интегриране; диференчни уравнения; числено решаване на диференциални 

уравнения; вариационни методи и оптимизация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Линейна алгебра, Математически анализ, Обикновени и частни 

диференциални уравнения, Физика, Теоретична механика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с традиционни средства и 

семинарни упражнения, с които се затвърдява лекционния материал. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит и събеседване.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. E. Bender, An Introduction to Mathematical 

Modelling, John Wiley&Sons, 1978.  2.  К. Марков. Математическо моделиране.  Изд. СУ  

"Св.  Кл. Охридски", София, 2002. 3. N. Bellomo, E. De Angelis, M. Delitala, Lectures Notes 

on Mathematical Modelling in Applied Sciences, Politecnico Torino, Italy, 2005. 4. В. Пашева, 

Въведение в  числените методи,  Изд. Технически университет  - София, 2009. 5. Г. Венков, 

В. Пашева, Числено моделиране с ОДУ, Изд. Технически университет - София, 2008. 6. D. 

Smith, Variational Methods in Optimization,  Dover Books on Mathematics, 1998. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Термодинамика и топло- и 

масопренасяне 

Код: UMTNPE03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения, Семинарни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа,  

ЛУ – 1 час,  

СУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. Д-р инж.Любомир Цоков (ЕМФ), тел. 965 2235, еmail lubo@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика” и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават знания за анализ 

и пресмятане на основните термодинамични и топлопреносни процеси в машините и 

съоръженията. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Oсновни понятия: Термодинамична 

система, температура, налягане, специфичен обем, термично равновесие, нулев 

закон на термодинамиката, газови закони, уравнение на състоянието на идеален газ. 

Принципи на Термодинамиката: работа, топлина, първи принцип на 

термодинамиката, вътрешна енергия, енталпия, ентропия, втори принцип на 

термодинамиката, кръгови процеси, кръгов процес на Карно, ефективност на 

кръговите процеси, свободно изтичане. Термодинамични процеси: основни 

термодинамични процеси, топлинен капацитет, обратими и необратими процеси, 

фазови преходи, уравнение на състоянието на реален газ, водна пара. Кръгови 

процеси: газови кръгови процеси на: двигатели с вътрешно горене, газотурбинни 

уредби, компресори, парови кръгови процеси на Ренкин, хладилни и термопомпени 

машини. Топлообмен: радиация, конвекция, кондукция, закон на Фурие, топлинна 

защита, топлообменници. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика и физика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни и лабораторни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Милчев В.,Термодинамика ,Техника, 

София, 1988. 2. Йорданов В.,Палов Д.,Костов П., Термодинамика и топлопренасяне, София, 

1998 3. Милчев В.,Узунов Д.,Йорданов В.,Палов Д.,Топлотехника, Техника,София,1989 4. 

Начев Н.,Цоков Л., Златева М., Топлотехника,ТУ-София, София,2014. 5. Начев Н.,Цоков Л., 

Шаранков В., Термодинамика,ТУ-София, София,2016. 6. Michael J. Moran, Howard N, 

Shapiro, Bruce R. Munson, David P. DeWitt, “Introduction to Thermal Systems Engineering: 

Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer” , John Wiley & Sons, Inc., NY, 2003 г. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Механика на флуидите 

Код: UMTNPE04 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 час,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. Д-р инж. Росица Величкова (ЕМФ), тел.:965 2436, еmail: rvelichkova@tu-sofia.bg 

 Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общо 

специална дисциплина за изравнително обучение за ОКС “магистър” по 

специалности “Топлоенергетика”и ”Ядрена енергетика“ от професионално 

направление 5.4. Енергетика за завършили образователно-квалификационна степен 

“професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.4. 

Енергетика. 

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

флуидите” е студентите да получат теоретична и практическа подготовка, 

необходима за усвояване на знанията по флуидни и топлинни машини и системи, 

свързани с промишлеността и основно с енергетиката. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплина “Механика на флуидите” дава 

знания на студентите за основните свойства на флуидите. Разгледани са силите, 

които действат върху флуидите в относителен покой, както и кинематика и 

динамика на флуидните течения. Изложени са основни теоретични постановки, при 

които се дават зависимости за практически пресмятания. Дисциплината “Механика 

на флуидите” дава знания на студентите за предназначението, принципите на 

действие, конструктивните и технологични особености, основните параметри и 

характеристики на теченията. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по математика и физика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, 

табла и сайтове. Лабораторни упражнения се провеждат на стендове и се изготвят  

протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът се провежда под формата 

на тест върху набор от въпроси, покриващи целия изучаван през семестъра 

материал..  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Lecture notes. 2. Madzhirski V., Fluid 

mechanics, T.91 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

ТЕЦ и ЯЕЦ І 

Код: UMTNPE05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Проф. Д-р инж. Бончо Бонев (ЕМФ), тел.: 965 3294, еmail: bibonev@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за  студенти от изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности 

“Топлоенергетика”и ”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. 

Енергетика  за завършили образователно-квалификационна степен “професионален 

бакалавър” по специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на знания по 

проектирането и експлоатацията на основни съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ-

парогенераторите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обхваща следните части: 

Органични горива и горивни процеси; Баланс и загуби на топлина при генерацията 

на пара; Видове пещи и парогенератори; Топлинни изчисления на парогенераторите; 

Вътрешно-парогенераторни процеси-прегряване на парата; Хидродинамика в 

нагревните повърхности; Процеси по газовата страна на нагревните повърхности-

замърсяване, износване, корозия, движение на въздуха и газовете; Експлоатационни 

проблеми-промени с метала, почистване; Режими на работа, пускане и спиране, 

преходни процеси и изпитване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Химия, Термодинамика, 

Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по класическия метод при 

използване на слайдове и демо-програми и лабораторни упражнения, които 

завършват със защита на протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на 1 семестър.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни 

парогенератори, С., Техника, 1983. 2. Резников М.И., Ю.М.Липов, Паровые котлы 

тепловых электростанции, М., Энергоиздат, 1981. 3. Липов Ю.М., и др., Ръководство за 

курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ, С, Техника, 1982. 4. Бонев Б., Т. 

Тотев, Изгаряне на енергийни горива, С. ИК „Кота“, 2002. 5.  Joseph G. Singer, Combustion 

Fossil Power, Combustion Engineering Inc, USA, 1991. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Парни и газови турбини – 

курсов проект 

Код: UMTNPE06 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 2 часа  

 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:   

Проф. Д-р инж. Димитър Попов (ЕМФ), тел.: 965 2303, еmail: dpopov@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да се дадат знания на 

студентите за процесите в парните и газовите турбини, както и теоретичните основи 

на експлоатацията им. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е изградена върху базата на 

редица общо технически дисциплини: термодинамика, топло и масообмен, механика 

на флуидите, якост на металите и металознание. Експлоатацията на парните турбини 

в ТЕЦ и ЯЕЦ изисква задълбочено познаване на процесите в проточната част и 

влиянието на различните фактори върху икономичността и надеждността им. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Термодинамика, Топло и масопренасяне, Механика на 

флуидите и Материалознание. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации изнасяни на черна дъска и с помощта 

на видеотехника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: защита на курсов проект.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Попов Д. „Парни и газови турбини”. 2010. 

Ифодизайн. София; 2. Опрев М., Парни и газови турбини, С., 1990; 3. Маринов М., Узунов 

Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини, С., 

1990 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Ядрена безопасност и 

радиационна защита 

Код: UMTNPE08 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

гл. ас. д-р инж. Иван Спасов (ЕМФ), тел.: 965 2301, еmail: spasov@tu-sofia.bg 

 гл. ас. д-р инж. Ивайло Найденов (ЕМФ), тел.: 0898 597194 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания 

за оснoвните принципи, критерии и практики по осигуряване на ядрената 

безопасност и радиационна защита, системите за радиационен контрол в ЯЕЦ, 

средствата за защита от йонизиращи лъчения и методите за тяхното оразмеряване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Технологичните процеси в ядрените 

енергийни реактори са съпроводени от известен риск, свързан преди всичко с 

възможността за неконтрулируемо развитие на неутронно–физичните и 

топлохидравличните режими. В резултат на такива процеси е възможно настъпване 

на ядрени аварии с последващо радиоактивно натоварване на околната среда. Курсът 

дава теоретична основа и подготовка относно изискванията за ядрена безопасност и 

радиационна защита от йонизиращи лъчения, използвани в ядрените 

електроцентрали (ЯЕЦ) и ядрените технологи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Реакторна физика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта 

на видеотехника и лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията по 

ядрена енергетика. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. IAEA Safety Standards, № SF-1, 

“Fundamental Safety Principles”, IAEA, Vienna, 2006; 2. “Сборник от нормативни актове по 

безопасно използване на ядрената енергия”, Том I и Том II, Първо издание, 2005 г. София; 

3. “Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants”, 75-INSAG-3 Rev. 1, INSAG-12, IAEA, 

Vienna, 1999; 5. Георги Петков, Радиационна защита, ТУ-София, 120с, 2004; 6. Манушев, Б. 

П., Практическа метрология на ядрените лъчения, 2001, 7.  В. Козлов, Справочник по 

радиационной безопасности, Энергоатомиздат, М. 1999. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Технологични съоръжения и 

системи в ТЕЦ и ЯЕЦ 

Код: UMTNPE09 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. Д-р инж. Иван Геновски (ЕМФ), тел.: 965 2247, еmail: genovski@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с 

функционирането,конструирането и експлоатацията на технологични системи и 

съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ. Студентите придобиват специална подготовка по 

съоръжения, с които ще се срещат в инженерната си практикае. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината дава знания на студентите за 

предназначението, принципа на работа и елементите на кондензационните 

устройства, на ежекторните инсталации, на системата за регенеративно подгряване 

на водата , на системата за деаерация на подхранващата вода, на системата за 

охлаждане на циркулационната вода. Разглеждат се особеностите на конструкцията 

и експлоатацията на отделните съоръжения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Математика, Съпротивление на материалите, 

Термодинамика, Топло и масопренасяне. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска и печатни материали. 

Лабораторни упражнения провеждани в лаборатории на катедрата и в учебната 

лаборатория в ТЕЦ”София-изток”. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмена работа по лекционния 

материал и самостоятелно разработена задача.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> 

Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ; 2. Шушулов К. Н. Спомагателни 

топлоенергийни съоръжения, Техника, 1984 г. 3. Геновски И.К. Проектиране на ТЕЦ, 

Ръководство за курсово проектиране, АВС Техника,1999 г. 4. Бойко Е. А. Тепловые 

электрические станции, Кр., 2006 г. 5. Рихтер Л.А. Д.П. Елизаров, В.М. Лавигин, 

Вспомагателное оорудование тепловых электростанций,М. Энергоатомиздат, 1987. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на процеси в ТЕЦ 

и ЯЕЦ 

Код: UMTNPE10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часa 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. Д-р инж. Александър Григоров (ЕМФ), тел.: 965 2253, grigorov@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат основни 

познания за принципите за управление на технологичните процеси в ТЕЦ и ЯЕЦ и 

особеностите при тяхната реализация - схемите за управление на основните и 

спомагателни величини на конвенционален и ядрен енергиен блок. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Управление на процесите в 

ТЕЦ и АЕЦ” включва два модула. В първия модул „Управление на процесите в 

ТЕЦ” се разглеждат схемите за управление на процесите в парогенератор с 

естествена циркулация (горивен процес, налягане на парата, температура на прегрята 

пара, захранване с вода) и в правотоков парогенератор (топлопроизводство и 

захранване с вода и температура на прегрята пара); управление на параметри в 

спомагателни съоръжения; САР на енергиен блок "парогенератор-турбогенератор". 

Във втория модул „Управление на процесите в ЯЕЦ” се разглежда контрола, 

управлението и защитите на ядрен енергиен реактор тип ВВЕР. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от дисциплините “Енергийни 

парогенератори”, “Ядрени енергийни реактори” и “Регулиране и управление на 

топлинни процеси”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с използване на видеотехника; 

Лабораторни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка въз основа на 

резултатите от лабораторните упражнения и две контролни работи върху двата 

лекционни модула.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Станчев В., А. Григоров, Управление на 

процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ, ИТУС, С., 2012. 2. Станчев В, Управление на процесите в ТЕЦ и 

ЯЕЦ - Съвременни системи и методи за управление на процесите в ТЕЦ, С., “ТУ – София”, 

2004. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

ТЕЦ и ЯЕЦ II 

Код: UMTNPE11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 час,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. Д-р инж. Асен Асенов (ЕМФ), тел.: 965 2249, еmail: a.asenov@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина 

за изравнително обучение за ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и 

”Ядрена енергетика“ от професионално направление 5.4. Енергетика за завършили 

образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” по 

специалности от професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху 

проблемите на изграждането, системите и съоръженията и експлоатацията на ТЕЦ и 

ЯЕЦ. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТЕЦ и ЯЕЦ е сборна 

дисциплина, която заключва въпроси касаещи графиците на енергийните товари, 

топлинни и технологични схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, топлинна ефективност на 

кондензационни електроцентрали, методи за отпускане на топлина от ТЕЦ и ЯЕЦ, 

инсталации и системи на основните съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, проектиране и 

изграждане на ТЕЦ и ЯЕЦ, спомагателни съоръжения и системи, проблеми на 

експлоатацията и на опазване на околната среда от ТЕЦ и ЯЕЦ. Включените въпроси 

имат приложна насоченост. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на 

дисциплините Термодинамика I и II, Топло и масопренасяне, Топлинни апарати, 

Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, 

Парни и газови турбини, Ядрени енергийни реатори. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на 

видеотехника, лабораторни упражнения, провеждани в лаборатория по Термична и 

Ядрена енергетика. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Батов С.Г., Топлоелектрически и ядрени 

централи, Техника, С., 1986; 2. Хаджигенова Н.П., Термична чата на ТЕЦ и ЯЕЦ, Техника, 

С., 1994; 3. Рыжкин В.Я., Теплавые электрические станции , Энергоатомиздат, М., 1987;4. 

Маргулова Т.Х., Атомние электрические станции, „Высшая школа”, М., 1984. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

ТЕЦ и ЯЕЦ - проект 

Код: UMTNPE12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 2 часа  

 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:   

Проф. Д-р инж. Димитър Попов (ЕМФ) – тел.: 965 2303, еmail: dpopov@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: изравнително обучение за 

ОКС “магистър” по специалности “Топлоенергетика”и ”Ядрена енергетика“ от 

професионално направление 5.4. Енергетика за завършили образователно-

квалификационна степен “професионален бакалавър” по специалности от 

професионално направление 5.4. Енергетика. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху 

проблемите на изграждането, системите и съоръженията и експлоатацията на ТЕЦ и 

ЯЕЦ. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТЕЦ и ЯЕЦ е сборна 

дисциплина, която заключва въпроси касаещи графиците на енергийните товари, 

топлинни и технологични схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, топлинна ефективност на 

кондензационни електроцентрали, методи за отпускане на топлина от ТЕЦ и ЯЕЦ, 

инсталации и системи на основните съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, проектиране и 

изграждане на ТЕЦ и ЯЕЦ, спомагателни съоръжения и системи, проблеми на 

експлоатацията и на опазване на околната среда от ТЕЦ и ЯЕЦ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Термодинамика, Топло и масопренасяне, Топлообменни 

апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и 

ЯЕЦ, Парни и газови турбини, Ядрени енергийни реактори. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации изнасяни на черна дъска и с помощта 

на видеотехника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: защита на курсов проект.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Станков Н., И. Геновски, „Ръководство за 

курсово проектиране по ТЕЦ”, С., Техника, 2000 г.; 2. Попов Д. Топлинни пресмятания на 

термични и ядрени електроцентрали - ръководство. София. Ифодизайн. 2012 
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