
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Механика на флуидите 

Код: PETEE1 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

СУ – 1 часа,  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц.  д-р Ангел Терзиев (ЕМФ), тел. 965 3443, еmail: aterziev@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студенти от машинни специалности, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Предназначението й е да даде на студентите 

основни познания по механика на течностите и газовете, необходими за усвояване на 

следващите теоретични и приложни дисциплини в процеса на обучение. Образователната цел на 

дисциплината „Механика на флуидите” е да бъдат изучени основните зависимости от механика 

на флуидите и основните методи за тяхното аналитично, числено и експериментално решение. С 

лекционния курс и лабораторните упражнения се цели теоретично и практическо запознаване с 

методите за пресмятане и оразмеряване на съоръжения, както и измерване на параметри на 

течения на течностите и газовете. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Механични свойства на течностите и 

газовете, Кинематика, Основни уравнения в механиката на флуидите, Хидростатика, Динамика 

на идеален (безвискозен) флуид, Въведение в механиката на свиваем флуид; Динамика на 

вискозен флуид.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по ”Математика”, ”Физика”, и 

”Механика”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и лабораторни упражнения с 

подготовка на протоколи. 

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

за оценяване е точкова като представлява сума от резултатите от лабораторните упражнения 

(20%) и изпита (решаване на изпитни задачи и отговор на теоретични въпроси) (80%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Маджирски В., Механика на флуидите, Техника, 

1991; 2. Лойцянски Л. Г., Механика жидкости и газа, М., 1987; 3. Попов М., Л. Панов, Хидро- и 

газодинамика, С., Техника, 1980; 4. Станков П., И. Антнов, Д. Марков, Ръководство за 

упражнения и сборник задачи по механика на флуидите, С., 1992; 5. Антонов И., А. Терзиев, Р. 

Величкова, Сборник с решени задачи по Механика на флуидите, С. 2010; 6. Munson B., D. 

Young, T. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 4
th

 edition, 2002. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Термодинамика 

Koд: РЕТЕЕ2 Семестър: 1 

 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица 

Л-3, СУ-1 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

доц..д-р Любомир Цоков (ЕМФ), Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Енергопреобразуващи 

технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” на Енерго-

машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Получаване и усвояване на определени знания и 

умения за самостоятелна работа в областта на термодинамиката - за енергийните превръщания и 

енергопотреблението. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Термодинамика е теоретично-приложна 

общоинженерна дисциплина, изучавана от студентите по специалностите ЕТЕЕ  и ТЯЕ. В 

дисциплината се изучава основните закони на термодинамиката и термодинамични свойства на 

веществата, основните термодинамични процеси при идеални и реални газове и пари. 

Разглеждат се прави и обратни къгови процеси при термични машини. Определят се загубите от 

необратимост на процесите в топлотехниката. Изучава се дроселирането на газове и пари и 

едно- и многостъпално сгъстяване. 

Изучават се диаграмите за идеални и реални газове и пари и термодинамичните свойства на 

веществата. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими познания по математика – диференциално и интегрално 

смятане , физика , механика на флуидите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции – изнасяни по класически метод. 

Лабораторни упражнения – провеждат се в лаборатории, оборудвани с необходимите машини, 

стендове, измервателна апаратура и компютърна техника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Милчев В.,Техническа термодинамика, 1995 г., Изд. 

ТУ – София., 2.Начев Н., Д. Палов “Ръководство за лабораторни упражнения по термодинамика 

и топлопренасяне”, С.1985 г.,3.Кириллин В. А, Сычев В.В, Шейдлин А.Е. Техническоя 

термодинамика “Энергия”,Москва, 1974 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Топло и масопренасяне 

Код: РЕТЕЕ3 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни и 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3ч.,СУ-1ч. 

Брой кредити:6 

ЛЕКТОР:  
Проф.д-р инж.Никола Калоянов (ЕМФ), тел.: 9652572, e-mail: ngk@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти от Енерго-машиностроителния факултет за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на курса е да подготви добре студентите 

относно основните принципи и закони на топло и масопренасянето    за изследване и оценка на 

състоянието на топлинните системи, да даде знания за приложението на  алгебрата и 

диференциалните уравнения при съставяне и решаване на модели на топлинните системи, да 

осигури основните инструменти които се използват при анализа и оразмеряването на 

топлинните системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Топло и масопренасяне” е основна 

общо инженерна дисциплина за специалностите “Енергопреобразуващи технологии и енергийна 

ефективност в сгради и промишлени обекти”  и Топло и ядрена енергетика. Нейното усвояване е 

необходима предпоставка за изучаване на всички дисциплини, в които се третират 

топлообменни и масообменни процеси. Изучават се основните методи за изчисляване на 

стационарни и нестационарни  температурни полета, преносни коефициенти, топлинни и масови 

потоци, както и свързаните с тях възможности за интензификация на топло- и масообменните 

процеси. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими познания по математика, физика, механика на флуидите и 

термодинамика. Познания върху линейните и нелинейни алгебрични и диференциални 

уравнения и методите за решаването им.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
1. Лекции – изнасяни с аудиовизуална техника. 

2. Лабораторни и семинарни упражнения – провеждат се в лаборатории, оборудвани с 

необходимите стендове, измервателна апаратура и компютърна техника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, включващ решаване на една 

задача и три въпроса. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Калоянов Н. Топло и масопренасяне. Курс лекции, 

Издателство ИТУС, 2009 год. ,2.Сендов Ст., Н.Калоянов. Аналитични и числени решения в 

топлотехниката, 1993г., 3.Сендов Ст. Топло и масопренасяне, Техника 1993., 4.Holman J. P. Heat 

transfer, McGraw-Hill Book Company,2000., 5.Incropera F., Heat transfer fundamentals, 2004. 

mailto:ngk@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Отоплителна техника 

Код: РЕТЕЕ4 Семестър:1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 СУ-1;  

Брой кредити:5 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Мерима Златева (ЕМФ), тел. 965 2509 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни 

студенти по специалност “ Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради 

и промишлени обекти” на Енергомашиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Студентите получават знания за принципите за 

функциониране на различните видове системи за отопление в жилищни, обществени и 

промишлени сгради, за анализ на структурни схеми и елементи на системи за отопление. 

Създаване на умения за проектиране на отоплителни инсталации.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обект на разглеждане са системите за отопление в 

жилищни, обществени и промишлени сгради. Изучават се метеорологичните и физиологични 

основи на отоплителната техника; методите за определяне на топлинен товар на отопляваните 

помещения; съвременните изискания към топлоизолационните характеристики на ограждащите 

елементи и сгради; елементите на системите за отопление; конвективни отоплителни 

инсталации; лъчисти отоплителни инсталации; топловъздушно отопление; методиките за 

топлотехническо и хидравлично оразмеряване на отоплителните инсталации; системите за 

производство и разпределение на топлинна енергия за отопление; методи за оценка и 

намаляване на разхода на енергия за отопление. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Термодинамика; Хидро- и аеродинамика, Механика на флуидите; Tопло- и 

масопренасяне, Tоплообменни апарати. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на компютърна мултимедийна 

система; лабораторни упражнения, провеждани на лабораторни стендове. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Стамов, Ст.  Справочник по отопление, климатизация и 

климатизация. Част 2. С., Техника, 2001, 2.Стамов, Ст.  Справочник по отопление, климатизация и 

климатизация. Част 1. С., Техника, 1990, 3.Икономия на енергия в сгради и малки предприятия. 

Consortium SPARROW - European Training Foundation, Italy, Technical University – Sofia, Bulgaria 1999; 

4.Recknagel, Sprenger, Schramek. Taschenbuch fur Heizung und Klimatechnik. Oldenbourg Industrieverlag. 

2009 – 2010.; 5.Наредба 15/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията 

за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.;6.Методически указания за изчисляване 

на годишен енергиен разход, топлинен, енергиен и влажностен товар на сгради и на отделени опасни 

вещества, АВС Техника, София, 2007 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Хладилна техника 

Koд: РЕТЕЕ 5 

 

Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа; СУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

доц.д-р инж. Любомир Цоков (ЕМФ) , 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни 

студенти по специалност ” Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради 

и промишлени обекти” на Енергомашинос-троителeн факултет на ТУ – София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите от 

специалността ““Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и 

промишлени обекти”” по: 

Термодинамични процеси в хладилната техника; 

Схеми на хладилни машини; 

Спомагателни апарати в хладилната техника; 

Автоматичното регулиране в хладилната техника. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината дава познания на студентите по 

теоретичните и приложните въпроси на хладилната техника. Разглеждат се подробно: Кръгови 

процеси на едностъпална, двустъпална и три стъпална хладилна машина; топлофизични 

свойства на новите фреони; видове компресори и тяхното приложение; топлообменни апарати в 

хладилните машини; каскадна, абсорбционна, студеновъздушна и пароежекторна хладилна 

машина. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходима подготовка на студентите по термодинамика, топло- и 

масопренасяне, топлотехнически измерване и уреди. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

1.Лекции, чрез мултимедия. 

2.Семинарни упражнения. 

3.Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторни стендове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит за оценката на придобитите знания с продължителност 2 часа 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1.Тодоров Т. Хладилна техника, Техника ,1980, 2.Калев 

Ст,,Стефан Дичев Проектиране на хладилни инсталации, Техника,1992, 3.Божков Цв., 

Т.Чаръкчиева, „ Ръководство за лабораторни упражнения по хладилна техника“ ТУ, София 2009 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Топлотехнически измервания 

и уреди 

Номер: РЕТЕЕ6 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л- 2 часа, СУ- 1 часа 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р. инж. Асен Николов Асенов, (ЕМФ), тел.: 9652249 

Технически Университет-София, 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни 

и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Енергопреобразуващи 

технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” на Енерго-

машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава необходимите знания и умения 

за следващите конструктивни дисциплини в инженерното обучение и системите за измерване в 

енергийния отрасъл. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Топло технически измервания и уреди 

разглежда методите за измерване на топлинни, хидравлични и механични величини. Основно 

внимание е отделено на принципите на действие на измервателните уреди, на свойствата които 

определят избора и областта на приложението им и на основните източници на грешки и 

методите за тяхното намаляване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини – Физика, 

Математика, Топлотехника, Хидро- и аеродинамика, Електротехника и електроника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
1. Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и мултимедия. 

2. Лабораторни упражнения-провеждат се в лаборатория “топлотехнически измервания и 

уреди” на обособени стендове за разход, температура, налягане, ниво и регистрация. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Ал. Кирий, А. Асенов ”Топлотехнически измервания 

и уреди” – II
-ро 

преработено издание – в електрон вид, 2007 г.; 2. А. Асенов, ”Измерване на 

разход на флуиди”, София, 2007 г.; 3.Ал. Кирий, А. Асенов ”Системи за контрол на 

технологичните процеси в топлоелектрическите централи” – учебен филм на УВКЦ при ТУ 

София , 1991 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:  

Топлоснабдяване и 

газоснабдяване  

Код: РЕТЕЕ7 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л- 2 часа, 

СУ- 1 часа 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  

доц.д-р инж.Иван Кирилов Геновски, (ЕМФ), тел. 965 2247, e mail: genovski@tu-sofia.bg. 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите по специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна 

ефективност в сгради и промишлени обекти” за образователно-квалификационната степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Да даде знания на студентите за структурата и 

функционирането на системите за централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване. След 

завършване на курса студентите трябва да могат да решават инженерни задачи в областта на 

топло- и газоснабдяването. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Топлинни товари; Източници на 

топлинна енергия – ТЕЦ и ОЦ; Абонатни станции за присъединяване на топлинните товари на 

консуматорите; Топлопреносни мрежи – елементи, полагане, хидравлично и топлинно 

пресмятане; Регулиране на топлинните товари - централно, местно и индивидуално регулиране;  

Хидравличен режим на топлоснабдителни системи; Добив, състав, свойства и обработка на 

природния газ; Магистрална газотранспортна  система; Селищни газоснабдителни системи; 

Газоснабдяване на жилищни сгради; Газоснабдяване на промишлени обекти и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по: Физика, Математика, Термодинамика, Топло и масопренасяне., 

Механика на флуидите, хидро- и газодинамика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска с използване на печатни материали, 

слайдове и демо-програми, лабораторни упражнения с протоколи и защита, курсова работа с 

описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит по лекционния материал (60%) и протоколи от 

лабораторните упражнения (20%) и курсова работа (20%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. 

Энергоатомиздат, 2001.; 2.Геновски И.К. Ръководство по топлоснабдяване и газоснабдяване,, 

ТУ - София,1999 г.;  3.Николов Г.К. Разпределение и използване на природен газ, Юнокомикс, 

2007 г. 4. Йонин А.А. Газоснабжение, Стройиздат, 1989 г. 5 .Стамов Ст. Справочник по 

отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване, Техника, 2000г. 6. Günter Gerbe, Otto Carlowiz, 

Gerd Hölzer, Günter Knauf. Grundlagen der Gastechnik. Carl Nanser Verlag Munchen Wien. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Промишлена вентилация   

Номер: РETEE8 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, упражнения, курсова 

работа  

Часове за седмица: 

Л – 2;   СУ – 1; 

 Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  

Гл.ас. д-р инж. Георги Делчев Томов, (ЕМФ) , тел.: 02/965 22 39. 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 

специализирана дисциплина за редовни студенти на специалност „Енергопреобразуващи 

технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти” при 

Енергомашиностроителен факултет на ТУ – София за образователно-квалификационна степен 

„бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дава конкретни теоретични и практически познания по 

промишлена вентилация и обезпрашаване.  

Разглеждат се следните основни теми: теория на въздушните потоци; естествена вентилация; 

вентилатори и въздухопроводи; системи за общообменна вентилация; местни смукателни 

инсталации; принципи на обезпрашаването; филтри и прахоуловители 

Обхваща проектиране, реализиране, експлоатация и технико-икономически анализ на 

промишлените системи за вентилация и обезпрашаване. Изучават се всички етапи на засмукване, 

транспортиране, пречистване и специални обработки на замърсен и чист въздух в промишлените 

предприятия.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите да усвоят необходимите знания по 

вентилация и обезпрашаване на промишлени обекти. Трябва да придобият знания и опит в 

областта на проектиране, изпълнение и управление на промишлени вентилационни системи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции на дъска, с мултимедийни средства и печатни свитъци; 

Лабораторни упражнения на стендове в специализирана лаборатория и в натура на действащи 

инсталации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Отлична подготовка по теоретичните топлотехнически дисциплини: 

термодинамика, механика на флуидите; хидроаеро-динамика и топло- и масопренасяне. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит - смесен тест с общо 18 отворени и затворени 

въпроси за оценка на придобитите знания с продължителност 2 часа. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: При лектора. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Пенев, С. Промишлена вентилация и обезпрашаване. 

С., ИПК на ТУ – София, 2001; 2.Пенев, С. Теоретични основи на промишлената вентилация и 

обезпрашаването. С., изд. ВМЕИ, 1987; 3.Талиев В. Аеродинамика вентилации, М., Стройиздат, 

1976; 4.Страус В. Промишленная очистка газов, М. Химия, 1981. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на 

дисциплината: 

Топлинно стопанство 

Код: РЕТЕЕ9 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

Л–2; СУ - 1 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Константин Константинов Шушулов, (ЕМФ), тел.: 02/965 22 39. 

Технически университет София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина в 

учебната програма на специалност, “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност 

в сгради и промишлени обекти” образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Специализирана инженерна дисциплина. Дава 

конкретни теоретични и практически познания по топлинни стопанства на обществени, битови 

и промишлени обекти.  

Разглеждат се следните основни теми: балансови методи в топлинните стопанства; горивни 

стопанства за твърди, течни и газообразни горива; генератори на топлина; проектиране и 

изграждане на топлоизточници; въздушен и воден режим на топлоизточник; топлоносители – 

характеристики и приложения. 

Обхваща проектиране, реализиране, експлоатация и технико-икономически анализ на топлинни 

системи. Изучават се етапите на производство, транспорт, разпределяне и потребление на 

топлина. Специално внимание се обръща на ефективно оползотворяване на топлината.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят необходимите знания по 

създаване и експлоатация на топлинни стопанства. Трябва да придобият знания и опит в 

областта на проектиране, изпълнение и управление на топлинни системи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции на дъска, с мултимедийни средства и печатни свитъци; 

Лабораторни упражнения на стендове в специализирана лаборатория и в натура на действащи 

инсталации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Отлична подготовка по теоретичните топлотехнически дисциплини: 

термодинамика, механика на флуидите; хидроаеродинамика и топло- и масопренасяне. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит – смесен тест с общо 18 отворени и затворени 

въпроси за оценка на придобитите знания с продължителност 2 часа. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: При лектора. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекционен материал по топлинно 

стопанство.;2.Стамов Ст. и колектив, Справочник по отопление, вентилация и климатизация – 

част I, II и III. С. Техника, 1990-1993; 3.Грот Л., Кондензатно стопанство. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Топло- и масообменни системи 

Код: ВЕТЕЕ10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни и 

лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2; СУ-1; 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  

Доц.д-р Константин Шушулов(ЕМФ),тел:9652239,еmail:koko@tu-sofia.bg 

 Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовните студенти на специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна 

ефективност в сгради и промишлени обекти” на ЕМФ на ТУ – София за образователно-

кфалификационна степен „Бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни топлообменни процеси, основни масообменни 

процеси, видове масообменни апарати и сушилна техника. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Студентите получават знания за дефинира и 

оценява топло- и масообменните процеси в топлообменните апарати;анализира технологични 

схеми с топломасообменни съоръжения, сушилни и оптимизацията им;търси и предлага мерки 

за повишаване  на енергийната ефективност чрез използване на отпадъчни ресурси на топлини в 

технологични схеми на топлообменни уредби. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, физика, топлообменни апарати и топло-и масопренасяне. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции на дъска и семинарни упражнения на дъска и  на 

компютри. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: писмен изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Милчев В., Узунов Д., Йорданов В., Палов Д., 

Топлотехника, Техника, София,1989.; 2.Невенкин, С. Топлообменни апарати. С., Техника, 1979.; 

3. Милчев В., Промишлени топлинни уредби. С., Техника, 1993.; 4.  Милчев В., Д.Киров. 

Топломасообменни уредби. ABC Техника,2004.; 5. Справочник по теплообменникам, М., 

Атомиздат, 1988.; 6. Сендов С., Топло- и масопренасяне, Изд. Техника, София, 1994г. 

../../../../../programi/BekrievProgrami/Programa09/ProgramaMF/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../../../programi/BekrievProgrami/Programa09/ProgramaMF/tzeneva@elap.vmei.acad.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Хладилни инсталации 

Koд: РЕТЕЕ11  

 

Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа; СУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

доц.д-р инж. Любомир Цоков (ЕМФ), 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни 

студенти по специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради 

и промишлени обекти” на Енергомашинос-троителeн факултет на ТУ – София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Да подготви студентите “бакалаври” за пряка реализаторска 

дейност в ежедневната хладилна практика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Специализираща дисциплина в инженерната 

подготовка на студентите “бакалаври”. Обхваща следните основни теми: Хладилникът като 

промишлен обект. Класификация на хладилниците и понятие за хладилна верига. Хладилни 

технологични процеси и производствена програма на хладилника.Обемно планировъчни и 

конструктивни решения на хладилника. Определяне на геометричните размери на геометричния 

блок.Изолация на хладилниците. Топлоизолационни конструкции и изисквания към тях. 

Паропроницаемост на изолационните конструкции. Зона на кондензация. Определяне 

дебелината на топло- и хидроизолационния слой. Топлинни изчисления на хладилници. 

Притоци на топлина от ограждащи конструкции, от провеждане на хладилния технологичен 

процес; от вентилация, експлоатационни топлопритоци. Обобщаване на 

топлопритоците.Определяне на студопроизводството и работното време на 

компресорите.Продължителност на процеса охлаждане и замразяване. Разход на студ при 

охлаждане и замразяване.Схеми на хладилни инсталации. Класификации и изисквания. Работни 

схеми. Защитна и регулираща автоматика на отделните възли на хладилна инсталация. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

1. Лекции, преподавани с помощта на мултимедийни средства и печатни свитъци. 

2. Лабораторни упражнения на място в машинна зала на голям промишлен хладилник /на 

действаща инасталация/. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит за оценката на придобитите знания с продължителност 2 часа 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Тодоров Т. Хладилна техника, Техника ,1980; 2. 

Калев Ст,,Стефан Дичев Проектиране на хладилни инсталации, Техника,1992, техника; 3. 

Божков Цв., Курс лекции по „Хладилници и хладилни и нсталации 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 

дисциплина: 

Климатизация на въздуха 

Код: РЕТЕЕ12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

СУ – 2 часа,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. д-р инж. Мерима Златева (ЕМФ),  

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна дисциплина за 

редовни студенти от Енергомашиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината “Климатизация на въздуха” 

е да даде на студентите теоретични знания за психрометричните, метеорологичните и 

физиологичните основи; методи за определяне на охладителен и влажностен товар на 

климатизираните помещения и изчисляване на необходимия дебит въздух; методи за 

проектиране и оразмеряване на системи за климатизация на въздуха и тяхното приложение в 

граждански и промишлени сгради; методи и средства за оползотворяване на топлината на 

изхвърляния въздух; енергийни разходи на системите за климатизация на въздуха. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Психрометрични основи ,влажен въздух ,процеси на 

обработка на влажния въздух. Охладителен товар на помещение. Изчисляване на необходимия 

дебит въздух. Еднозонови системи за климатизиране на въздуха.Многозонови системи за 

климатизиране на въздуха. Системи за  използване на топлината на изхвърляния въздух. 

Регулиране и управление на системите за климатизиране на въздуха. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Необходима подготовка на студентите по термодинамика, топло и 

масопренасяне, механика на флуидите, хидро и пневмотехника, отоплителна техника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на видеотехника и черната дъска. 

Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторни стендове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит за оценка на придобитите 

знания с продължителност 2 часа.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Банов И. Записки на лекции по “Климатизация на 

въздуха”; 2 Справочник по отопление, вентилация и климатична техника, част І. Основи на 

отоплението и вентилацията, Техника, 1990 г.; 3. Справочник по отопление, вентилация и 

климатична техника, част ІІІ. Вентилация и климатизация, Техника, 1993 г.; 4. ASHRAE 

Handbook; Systems and Equipment, 1996.;5. ASHRAE Fundamentals, 1997. 


