
Характеристика на учебната дисциплина 

 

Наименование на дисциплината: 

Избрани глави от Механика на флуидите 
Код: 

СЕТЕЕ1 
Семестър: 

І 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 
Часове за седмица: 

Лекции – 2 часа  

Лаб. у-ния – 1 час 

Брой кредити: 
4 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Росица Тодорова Величкова, 

ТУ – София (ЕМФ), катедра “Хидро и аеродинамика и хидравлични машини”,   

каб. 2240, тел.:  965 2436 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна общо 

специална дисциплина за редовни и задочни студенти на специалност 

“ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ“ на ЕМФ към ТУ – София за образователно-

квалификационна степен “магистър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплина “Избрани глави от 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 прак-

тически пресмятания. Дисциплината “Избрани глави от Механика на флуидите” дава знания на 

студентите за предназначението, принципите на действие, конструктивните и технологични 

особености, основните параметри и характеристики на теченията. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Избрани глави от 

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. 

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

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

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Необходими са основни познания по математика и физика. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

За лекционния курс е издаден учебник, който съдържа разглежданите теми. За изпълняваните 

лабораторни упражнения е разработено ръководство и комплект от протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  

Изпитът се провежда под формата на тест върху набор от въпроси, покриващи целия изучаван 

през семестъра материал. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Записки лекции. 2. Маджирски В., „Механика на 

флуидите“ Техника 1991 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Избрани глави от термодинамиката 

Код: СЕТЕЕ2  Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции(Л), Cеминарни упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 

Л-2ч., ЛУ-1ч. 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Любомир Цоков (ЕМФ) тел. 9652235, еmail lubo@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителна дисциплина за 

допълващото обучение на студенти с образователно-квалификационна степен “професионален 

бакалавър” от професионално направление 5.4. Енергетика за получаване на образователно – 

квалификационна степен “магистър”по специалност “Енергопреобразуващи системи и 

технологии”  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Материалът включен в дисциплината разширява 

възможностите на студентите да прилагат  известните им принципи и закономерности на 

Термодинамиката и добавя нови знания свързани с описанието на процесите използващи нови 

работни тела, като влажен въздух и хладилни агенти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите получават знания и умения за анализ и 

пресмятане на основните термодинамични процеси в машините и съоръженията. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, физика и механика, курса по “Термодинамика и 

топлопренасяне” от образователната степен “професионален бакалавър”. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Използване на мултимедия, таблици, 

диаграми и софтуер за определяне на термодинамичните свойства на веществата. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит-тест. 

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., Шаранков В., Термодинамика,ТУ-София, София,2016. 

5. 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. 

mailto:%20lubo@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Избрани глави от Топлопренасянето 

Код: СЕТЕЕ3 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2ч., ЛУ-1 ч. 

Брой кредити: 

6 

 

ЛЕКТОР: проф.д-р инж.Никола Калоянов 

Технически Университет-София,  /ЕМФ/, катедра “ТХТ”,  тел.: 9652207 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти - допълващо обучение от ОКС „професионален бакалавър“ за ОКС 

„магистър“. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Курсът по Избрани глави от Топлопренасянето  

представя основните методи за изчисляване на стационарни и нестационарни  температурни 

полета, преносни коефициенти, топлинни потоци, както и свързаните с тях възможности за 

интензификация на топлообменните процеси. 

  

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

студентите по законите и основните принципи на топлообмена, с които се изучава поведението 

на топлинните системи. В края на обучението си студентът ще: 

• познава понятийния апарат на топлообменните процеси;  

• може да определя основните величини, показатели и характеристики на тези процеси. 

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

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

стендове, измервателна апаратура и компютърна техника. 

 

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.  

 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Курс лекции и ръководство за упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит, включващ решаване на една задача и три въпроса. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: В канцеларията на катедра „Топлинна и хладилна техника”, 

съгласувано с лектора. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Основна литература 

1. Калоянов Н. Топло и масопренасяне. Курс лекции, 2005, 2009 год.  

2. Сендов Ст., Н.Калоянов. Аналитични и числени решения в топлотехниката, 2002г. 

Допълнителна литература 

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. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

ИЗБРАНИ ГЛАВИ ОТ 

ОТОПЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА 

Код: СЕТЕЕ4 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции (Л), Семинарни упражнения (СУ)  

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-2 часа,  

 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Мерима Йорданова Златева, (ЕМФ) тел. 965 2509, e-mail mzlat@tu-sofia.bg 

Технически университет София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

учебния курс по допълващо обучение за образователно-квалификационната степен (ОКС) 

„магистър“ за специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в 

сгради и промишлени системи” (ЕПТЕЕСПС). 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на обучението е допълване и задълбочаване 

на знанията и уменията на студентите, придобити при обучението им в ОКС „професионален 

бакалавър“ от професионално направление 5.4. Енергетика до степен, отговаряща на 

изискванията на учебната програма по дисциплината „Отоплителна техника“ за ОКС 

„бакалавър“ на специалност ЕПТЕЕСПС 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Материалът, обхванат от учебната програма включва 

изучаване на метеорологичните и физиологични основи на отоплителната техника, както и на 

методите за определяне на топлинните баланси на помещения при зимни условия. Обект на 

разглеждане са системите за отопление в жилищни, обществени и промишлени сгради, методите 

за топлотехническото им и хидравлично оразмеряване. Студентите получават знания за 

съвременните изисквания за топлинна изолация на сгради и мерките за постигане на икономия 

на енергия в системите за отопление. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити по дисциплините термодинамика, 

топло- и масопренасяне, механика на флуидите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на компютърна мултимедийна 

система. Семинарните упражнения се провеждат под ръководството на преподавателя. 

Студентите предварително изучават теоретичната част на упражнението и самостоятелно се 

подготвят за неговото изпълнение. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит – тест за оценка на придобитите знания с 

продължителност 2 часа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ЛИТЕРАТУРА:  

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

Стамов, Ст.  Справочник по отопление, климатизация и климатизация. Част 1. С., Техника, 1990. 

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане 

и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на енергетиката.  

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

Industrieverlag. 2009 – 2010. 

mailto:mzlat@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА 

Код: СЕТЕЕ5 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции (Л), Семинарни упражнения 

(СУ)  

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-2 часа,  

 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  
доц.д-р инж. Любомир Цоков (ЕМФ) , Технически университет – София, 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

учебния курс по допълващо обучение за образователно-квалификационната степен (ОКС) 

„магистър“ за специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в 

сгради и промишлени системи” (ЕТЕЕСПС). 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на обучението е допълване и задълбочаване 

на знанията и уменията на студентите, придобити при обучението им в ОКС „професионален 

бакалавър“ от професионално направление 5.4. Енергетика до степен, отговаряща на 

изискванията на учебната програма по дисциплината „Хладилна техника“ за ОКС „бакалавър“ 

на специалност ЕТЕЕСПС 

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: Необходими са знания, придобити по дисциплините термодинамика, 

топло- и масопренасяне, механика на флуидите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на компютърна мултимедийна 

система. Семинарните упражнения се провеждат под ръководството на преподавателя. 

Студентите предварително изучават теоретичната част на упражнението и самостоятелно се 

подготвят за неговото изпълнение. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка, оформена по време на семестъра 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Тодоров Т. Хладилна техника, Техника ,1980 

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

3. Божков Цв., Т.Чаръкчиева, „ Ръководство за лабораторни упражнения по хладилна 

техника“ ТУ, София 2009 

      4.Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и министъра на енергетиката.  

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на 

дисциплината: 

Топлинно стопанство 

Код: CЕТЕЕ 6 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни 

упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

Л–2; СУ - 1 

Брой кредити: 4 

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” за допълващо обучение за образователно-квалификационна 

степен „магистър”. 

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 дисциплината:  

Избрани глави от топлоснабдяването и 

газоснабдяването  

Номер: СЕТЕЕ 7 Семестър: II 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-1 час 

Брой кредити: 

5 

ЛЕКТОР: 

 доц.д-р инж.Иван Кирилов Геновски 

Технически Университет-София, Енергомашиностроителен факултет, катедра “Топло и ядрена 

енергетика”, каб. 2362, тел.: 9652247 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

студенти  допълващо обучение за образователно-квалификационната степен „магистър” по 

специалност  „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и 

промишлени обекти 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Топлинни товари; Производство на топлинна енергия; 

Абонатни станции; Топлопреносни мрежи; Централно, местно и индивидуално регулиране; 

Топлинно счетоводство; Хидравлично и топлинно пресмятане на топлопреносни мрежи; 

Хидравличен режим;Добив, състав и свойствана на природния газ; Магистрална 

газотранспортна  система; Селищни газоснабдителни системи; Газопроводи; Газоснабдяване на 

жилищни сгради; Газоснабдяване на промишлени обекти. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с основите на изграждане и 

експлоатация на системите за битово и промишлено топлоснабдяване и газоснабдяване.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят по класическия начин и с помощта на 

слайдове, показвани с мултимедиен проектор. Семинарните упражнения се провеждат в учебна 

зала на катедрата. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по: хидро- и газодинамика, термодинамика, топлопренасяне и др. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Мултимедиен проектор, учебни помагала, 

компютърна техника 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмена работа по лекционния материал и самостоятелно 

разработена задача. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Геновск И.К. „Топлоснабдяване и газоснабдяване“ -  материалите на курса. 

2. C. MacKenzie-Kennedy, District Heating: Thermal Generation and Distribution, 2001. 

3. Combined Heat and Power: A Clean Energy Solution, 2012. 

4. Николов Г.К. Разпределение и използване на природен газ, Юнокомикс, 2007. 

5. Геновски И.К., Г. Алтънов, Ръководство за упражнения по топлоснабдяване и 

газоснабдяване, ТУ - София, 2016 г. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

ПРОМИШЛЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ 

Koд: СЕТЕЕ 8 Семестър: 2 

 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни и семинарни упр. 

Часове за семестър: 

Л-30ч. ЛУ-15 ч. СУ-15ч 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Ас.д-р инж. Георги Томов (ЕМФ),  тел. 0889 22 66 45,   e-mail: tomov_emf@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Задължителна специализираща инженерна дисциплина за допълващо обучение за ОКС 

„професионален бакалавър“ за ОКС „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на учебната дисциплина: студентите да усвоят 

необходимите конкретни теоретични и практически познания по необходими за проектиране, 

изграждане, експлоатация и управление на промишлени вентилационни системи.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Дисциплината запознава студентите със следните основни теми: изисквания за чистота на 

въздуха в производствени помещения и околната среда; въздушни струи и потоци; естествена и 

принудена вентилация; общообменна и местна смукателни инсталации; вентилационни 

съоръжения; принципи и съоръжения за пречистване на въздуха.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Лекционно обучение - мултимедийни средства и набор печатни материали. Лабораторни 

упражнения - на стендове в специализирана лаборатория. Семинарни упражнения - 

мултимедийни средства, симулационни модели, печатни материали. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  

Познания по термодинамика; топло и масопренасяне; аеродинамика.  

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Използват се мултимедийни средства, стендове, симулационни модели, печатни материали.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  

Писмен тест в края на семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Пенев, С. „Промишлена вентилация и обезпрашаване“ ИПК на ТУ - София, 2001 

2. Пенев, С. „Теоретични основи на промишлената вентилация и обезпрашаването“  ИПК 

на ТУ-София, 1987 

3. Пенев, С., Д. Киров. „Естествена вентилация на промишлени сгради“, ДИ  „Техника“, 

София, 1985 

4. Ventilation Systems - Design and performance, Edited by Hazim B. Awbi, Taylor  & 

Fransys, London & New York, 2008. 

 

 

 

mailto:tomov_emf@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Топло- и масообменни системи 

Код: CЕТЕЕ 9 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 допълващо обучение за 

образователно-квалификационна степен „магистър”. 

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. 

 

file:///F:/programi/BekrievProgrami/Programa09/ProgramaMF/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

ХЛАДИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Код: СЕТЕЕ10 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции (Л), Семинарни упражнения 

(СУ), Лабораторни упражнения (ЛУ) 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-1 часа, ЛУ – 1 часа 

 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  
доц.д-р инж. Любомир Цоков (ЕМФ) , Технически университет – София, тел. 965 2507, e-mail: 

sv_bojkov@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

учебния курс по допълващо обучение за образователно-квалификационната степен (ОКС) 

„магистър“ за специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в 

сгради и промишлени системи” (ЕТЕЕСПС). 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на обучението е допълване и задълбочаване 

на знанията и уменията на студентите, придобити при обучението им в ОКС „професионален 

бакалавър“ от професионално направление 5.4. Енергетика до степен, отговаряща на 

изискванията на учебната програма по дисциплината „Хладилнци ихладилни инсталации“ за 

ОКС „бакалавър“ на специалност ЕТЕЕСПС 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
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 3 часа; 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Божков, Цв., Курс лекции по „Хладилни инсталации”- магнитен носител, София 2010 г. 2. Калев, Ст., Проектиране 

на хладилници и хладилни инсталации”, София 2003г 3. Справочник по отопление, вентилация и климатизация – част 

I, част II. София. Техника, 1990,  2000. 4. Справочник по енергетика, том 8, АВС Техника, 1999 г. 5.Наредба № 15 от 

28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на 

обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката. Обн. ДВ. бр.68 

от 19 Август 2005 г., попр. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.20 от 7 Март 2006 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016 г. 

mailto:mzlat@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Избрани глави от Климатизиране 

на въздуха 

Код: CЕТЕЕ11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

СУ – 2 часа,  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

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. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Курсов проект -ХИ 

Код: СЕТЕЕ12 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 

СУ-2 часа 

 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  
доц.д-р инж. Любомир Цоков (ЕМФ) , Технически университет – София, тел. 965 2507, e-mail: 

sv_bojkov@tu-sofia.bg 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

учебния курс по допълващо обучение за образователно-квалификационната степен (ОКС) 

„магистър“ за специалност “Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в 

сгради и промишлени системи” (ЕТЕЕСПС). 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на обучението е допълване и задълбочаване 

на знанията и уменията на студентите, придобити при обучението им в ОКС „професионален 

бакалавър“ от професионално направление 5.4. Енергетика до степен, отговаряща на 

изискванията на учебната програма по дисциплината „Хладилници и хладилни инсталации II“ за 

ОКС „бакалавър“ на специалност ЕТЕЕСПС 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Дисциплината “Курсов проект -ХИ” засяга обучението на студентите, свързано с изготвянето на 

обобщен проект, включващ разработка на хладилна технологична схема и производствена 

програма на промишлен хладилник. Засяга определянето на обемно конструктивни 

характеристики на хладилника, топлоизолация, топлопритоци и обобщаването им, избор на 

хладилна схема и защитна и регулираща автоматика. 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Консултации, свързани с уточняванен на режимни и технически параметри на проектите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Преглед на разработения курсов проект и устна защита; 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Основна литература 
 1. Божков, Цв., Курс лекции по „Хладилни инсталации”- магнитен носител, София 2010 г. 

 2. Калев, Ст., Проектиране на хладилници и хладилни инсталации”, София 2003г 

 3. Справочник по отопление, вентилация и климатизация – част I, част II. София. Техника, 1990,  2000. 

 4. Справочник по енергетика, том 8, АВС Техника, 1999 г. 

       5.Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

енергетиката. Обн. ДВ. бр.68 от 19 Август 2005 г., попр. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. 

бр.20 от 7 Март 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016 г. 

mailto:mzlat@tu-sofia.bg

