
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Висша Математика – подготв. 

Код: BMIg 01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 5 часа, СУ – 3 часа  

Брой кредити: 10

 

ЛЕКТОРИ: 
гл. ас. д-р Илиана Попова (ФаГИОПМ), e-mail: ipopova@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна  учебна дисциплина  
от бакалавърската програма на специалността „Мехатроника и информационна техника” (на 
немски език) за редовни студенти към ФаГИОПМ на ТУ-София. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания за основни 
алгебрични структури и техните свойства, както и основни познания от теорията на 
едномерния анализ, линейната алгебра и аналитичната геометрия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни понятия – множества, релации, 
изображения, алгебрични структури – групи, пръстени, полета, множествата N, Z, Q, R, C,  
методи за доказателства. Елементарни функции на реален аргумент – полиномни, 
рационални, тригонометрични, експоненциална и логаритмична функция, съставни, обратни 
функции. Векторни пространства – основни операции, база и размерност, скаларно 
произведение, Евклидово пространство, права и равнина в R3, права в R2. Линейни системи 
уравнения – метод на Гаус, теория на решението. Линейни изображения и матрици, действия 
с матрици, неособени и обратни матрици. Детерминанти, пресмятане, основни свойства, 
векторно произведение, смесено произведение, формули на Крамер.     
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по Обща математика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на традиционни методи и 
мултимедиен проектор. Семинарни  упражнения с решаване на задачи и задаване на задачи 
за самостоятелна работа. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира чрез оценка с максимален бал от 50 
точки, която се формира от писмен изпит, състоящ се от 5 задачи по 10 точки  с 
продължителност 120 минути. 

 ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. F.Hettlich, A. Kirsch. Höhere Mathematik I, Skript 
zur Vorlesung, Karlsruher Institut für Technologie, 2013/2014. 2. T. Arens, F. Hettlich, Ch. 
Karpfinger, U. Kockelkorn, K. Lichtenegger, H. Stachel. Mathematik. Spektrum Akademischer 
Verlag, Heidelberg, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 

Физика 
 

Код: BMIg02  
Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции, Семинарни упражнения.  

Часове за седмица: 
Л-4 ч., СУ-2 ч.,ЛУ-1ч. 

Брой кредити: 8 

ЛЕКТОР: доц.д-р Чавдар Момчилов Хардалов (ДПФ), тел.: 9653098,  
email: chavdar_hardalov@tu-sofia.bg Tехнически университет –  София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:   
Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-квалификационната 
степен „бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:   
Да запознае студента с основните явления, закони и принципи на класическата физика. Това 
съчетава експерименталните и теоретичните методи за изучаване на природата и решаване на 
отделни проблеми. В края на обучението си студентът ще познава основните понятия, закони 
и явления от изучаваните раздели на класическата физика; ще може да прилага основните 
физични закони при решаването на конкретни проблеми, близки до инженерната практика. 
Семинарните занятия илюстрират лекционния материал с примери, близки до инженерната  
практика, запознават студентите с принципите на моделиране на проблемите и задачите от 
практиката, като и създават умения за намиране на математическо решение. 
Лабораторните занятия запознават студентите практически с основните явления и законите, 
описващи ги, както и дават начални познания по лабораторна техника и принципите за 
провеждане на експеримент.Придобитите в курса знания, теоретични и експериментални 
умения дават фундаментална подготовка, съществено необходима за всички последващи и 
специализиращи инженерни  дисциплини и курсове.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Основни теми: Кинематика на материална точка; Динамика на материална точка: сили, основни 
принципи на механиката, работа и мощност на сила, закони за запазване на импулса и 
механичната енергия; Механика на идеално твърдо тяло: основен закон на динамиката на 
въртеливото движение, закон за запазване на момента на импулса; Електростатика: електричен 
заряд, закон на Кулон, интензитет и потенциал на електростатичното поле, поток и циркулация 
на електростатичното поле, диелектрици и проводници в електростатично поле, капацитет и 
кондензатор, енергия на електричното поле; Електричен ток: закони на Ом за част от веригата и 
за цялата верига, работа, мощност на електричния ток, закон на Джаул-Ленц. 
Трептения: Хармоничен осцилатор, кинематика и динамика на трептене на материална точка, 
кинематика и динамика на трептене на физично махало; затихващи трептения; принудени 
трептения. 
 ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания от елементарен курс по физика. Елементарни познания 
по диференциално и интегрално смятане, векторен анализ.  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, лабораторни упражнения, 
демонстриращи основни физични явления, решаване на задачи свързани с практиката. 
МЕТОДИ  НА  ИЗПИТВАНЕ  И  ОЦЕНКА:  Писмен изпит единствено върху задачи. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Alonso, Finn, Physik, John Wiley & Sons, Inc, 1999, New York 
2. Halliday, Resnik, Walker: Physik, Wiley-VCH GmbH & Co.KGaA, 2003, Weinheim 
3. Ръкописи от лекции на немски преподаватели от Университет Карлсруе 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
ХИМИЯ 

Код: BMIg03 
 

Семестър: I 
 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни 
упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 3 часа, ЛУ- 1 часа 

Брой кредити:   7 
 
 

 
ЛЕКТОРИ: 
доц. д-р   Мария Христова Петрова-Николова, тел.: 0888 219 629; е-mail: 
mpetrova@ipc.bas.bg 
гл.ас. Румяна Нейкова Бошнакова, тел.: 0895 588 918; e-mail: boschnakova@tu-sofia.bg 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Задължителна дисциплина за студентите по специалност „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) на ФАГИОПМ на  ТУ-София за 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:   
Целта на обучението по “Химия- Подготв.” е студентите да получат знания върху 
строежа и свойствата на веществата и техните превръщания. Те ще им позволят бързо и 
компетентно да решават редица важни въпроси и проблеми, свързани с разработването 
и приложението на съвременни технологии в машинистроенето. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

В този курс се разглеждат теми, които са пряко свързани с профила на обучаваните 
студенти като: основни понятия, химична термодинамика, строеж на атома и химична 
връзка. Целият курс по химия е изграден на основните закони в химията. Той се явява 
фундамент на съвременните технологии, прилагани в машиностроенето. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основните познания по химия, които са придобити 
по време на средното образование. 
 
МЕТОД  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекциите се провеждат чрез мултимедийни презентации, които включват структурата 
на лекцията, някои определения и най-съществени знания, величини, чертежи, 
зависимости, графики и формули. На студентите се раздават  фотокопия на някои 
схеми, процеси и апаратура.  
Лабораторните упражнения се изработват по отпечатано ръководство, което студентите 
могат да закупят. Те се провеждат в учебни лаборатории на катедра Химия, които са 
обзаведени със съответната химична и измервателна апаратура. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира 
чрез оценка, която се формира от две съставки: текуща оценка от  лабораторните 
упражнения и бележката от самия изпит  

 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  немски 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1.   Петров Хр.,   М.Енчева,  Обща Химия ,  Издателство на ТУ-София, 1994 г.; 1999 г. 
2.  M.Nikolova, R.Boschnakova, CHEMIE, Handbuch für Laborübungen, Sofia 2011 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Електротехника и електроника   

Номер: BMIg4 
Семестър: 

1

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2часа, ЛУ-1часa 

Брой 
кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж.Иван Георгиев Костов, igkostov@tu-sofia.bg, 
Технически Университет-София, ЕФ, катедра ОЕ, тел.: 9652398 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) от професионално направление 5.13. Общо 
инженерство на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на 
ТУ-София за образователно - квалификационната степен “бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се основни въпроси на електрическо и магнитно поле, електрическите вериги и 
електрическите измервания. В тази дисциплина  студентите се запознават с особеностите на 
базови полупроводникови елементи и принципите на действието им. ва. В дисциплината се 
изучават и основни въпроси свързани с работата на електронните усилватели и импулсни 
устройства. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   
Целта на обучението по “Електротехника и електроника” е студентите да получат основни 
знания за самостоятелен анализ и изчисляване на електрическите вериги. Целта на 
обучението е бъдещите инженери да могат да участвуват компетентно при проектирането на 
системи за управление на обекти, в които участвуват разнообразни електротехнически и 
електронни устройства и да имат необходимата база за съвместна работа със специалистите 
по електротехника и електроника. Получените знания са основа за изучаване на различни 
приложни области на електротехниката и електрониката. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Учебният материал се преподава чрез лекции и лабораторни упражнения. На лабораторните 
занятия се затвърдяват знанията, придобити от лекциите чрез решаване на задачи и 
индивидуални задания за самостоятелна подготовка. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по физика и математика. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Преподаването по време на лекции се комбинира с предоставена от университета - партньор 
КИТ - Карлсруе, Германия компютърна презентация, която обхваща целия лекционен 
материал. Катедра ОЕ разполага с подходяща лабораторна база.  

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

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: В канцеларията на Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт, съгласувано с лектора. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 Vogelmann Heinrich, Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbau- ingenieure, 

Technische Universität Karlsruhe, 2001. 
 Sammlung der Prüfungsaufgaben zur Vorlesung,2001-2007 
 Übungsaufgaben zur Vorlesung Elektrotechnik für Maschinenbauingenieure, Technische 

Universität Karlsruhe, 2001. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на 
дисциплината: 
Немски език - подготовка 

Номер:  
BMIg05 

Семестър:  
1 

 
Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

 
Часове за седмица 
СУ - 10 часа

 
Брой кредити: - 

 
ЛЕКТОРИ:  
ст.пр. Мария Антонова, ст.пр. Цвете Генадиева, Мари Фесел 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен 
мениджмънт на ТУ София за придобиване на образователно-квалификационна степен 
“Бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта на обучението по немски език през първия семестър е да създаде необходимия 
обем от знания за възприемане на стратегиите в следващия етап на целенасочено 
обучение в четене, слушане, писане и говорене, респективно постигане на знанията, 
изисквани в ниво “B 2”, „C 1“ 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Обучението по немски език се извършва чрез лекции и упражнения, обхващащи 
определен обем знания и целенасочено развитие на четенето, слушането, писането и 
говоренето на немския език, като за целта студентите се обучават да използват 
определени стратегии.  
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Владеене на ниво на езика “B1”. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Преподаването на необходимите за постигане на крайната цел знания се осъществява в 
рамките на семинарни упражнения, посредством учебници, нагледни материали-
специално подбрани текстове, интернет и видеофилми. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  
Текуща оценка. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Ilse Sander, Johanna Skrodzki, Christine 
Breslauer, Iris Korte-Klimach, Mittelpunkt B2, Klett, ISBN 9789543441853, 2011; 
Mittelpunkt B2,  Grammatiktrainer, Klett, ISBN 9789543441846, 2009; Ilse Sander, 
Johanna Skrodzki, Christine Breslauer, Iris Korte-Klimach, Mittelpunkt B2, 
Intensivtrainer Lese- und Hörverstehen, Klett, ISBN 9789543441853, 2011; Mittelpunkt 
B2/C1 Redemittelsammlung, Klett, ISBN 9789543441884, 2011; Baier, Gabi; Dittrich, 
Roland , Prüfungstraining Goethe Zertifikat B2, Cornelsen, ISBN 978-3-06-020530-1, 2011; 
Dr. Evelyn Frey, Fit für Goethe Zertifikat B2, Hueber, ISBN 978-3-19-001874-1, 2007; 
Mittelpunkt C1, Klett, ISBN 978-3-12-676660-9, 2013; Prüfungstraining Goethe Zertifikat 
C1, Cornelsen, ISBN 978-3-06-020531-8, 2008; Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang – DSH Handbuch für Prüferinnen und Prüfer, fadaf; Prüfungstraining 
DSH, Cornelsen, ISBN 9783060203123, 2011; Материали от самостоятелна работа 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на 
учебната дисциплина 

Спорт 

Код:  BMIg06, BMIg14, 
BMIg22, BMIg31 

Семестър – 1; 2, 3, 4 

Вид на обучението: 
Семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 
Сем 1-ви, 2-ри, 3-ти; 4-ти -  
СУ- 3 ч.,  
 

Брой кредити: 
0, 0, 0, 0 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст.пр. Иван Петров Венков; ст.пр. Валери Георгиев Пелтеков; 
ст.пр. Румяна Николова Ветова; ст.пр. Иван Стоянов Иванов; ст.пр. Александър 
Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; ст.пр. Красимира 
Стоянова Иванова; ст.пр. Тодор Иванов Стефанов; ст.пр. Георги Димитров Палазов; 
ст.пр. Румяна Георгиева Ташева; ст.пр. Мариана Владимирова Томова; ст.пр. 
Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев 
Иванов; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева; ст.пр. 
Петя Йорданова Арбова; ст.пр. Милена Милкова Лазарова; ст.пр. Валентин 
Валентинов Велев; ст.пр. Димитър Иванов Димов; ст.пр. Мая Борисова Чипева; 
преп. Янита Димитрова Райкова  

Технически университет – София,  ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и 
спортни игри”  и Секция “Водни и планински спортове” 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 
дисциплина за редовните студенти от всички специалности на ТУ-София за 
образователната степен “Бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа 
култура е чрез методите и средствата на физическото възпитание да се повиши 
физическата дееспособност на студентите. Допълнителните спортни умения по 
съответния вид спорт целят да създадат трайни навици за самостоятелни занимания 
по физическа култура. Изявените спортисти да защитят честта и престижа на ТУ-
София в спортни състезания. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 
система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 
позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално 
обучение по избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по 
съответния спорт. Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много 
видове спорт. Заедно със спортовете практикувани извън спортния комплекс, 
студентите се обучават и усъвършенстват по 19 вида спорт. 
МЕТОДИ  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се 
използва практически комуникативен подход съобразен с функционалните и 
физически възможности на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на 
спортни умения в дадения спорт. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 
дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Методически помагала и правилници по 
избрания спорт 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Висша Математика I 

Код:BMIg 07 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 4 часа, СУ-2 часа 

Брой кредити: 7

 

ЛЕКТОРИ: 
гл.ас. д-р Илиана Попова(ФаГИОПМ), e-mail: ipopova@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 
 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
от бакалавърската програма на специалност „Мехатроника и информационна техника” (на 
немски език) за редовни студенти на ФаГИОПМ на ТУ-София. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите основни аналитични 
познания от теорията на едномерния анализ за решаване на инженерни задачи, анализ и 
оценка на резултатите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Редици и сходимост – ограничени и сходящи 
числови редици, критерии за сходимост. Фнкции и непрекъснатост – дефиниция, граница, 
непрекъснатост, основни свойства на непрекъснатите функции. Редове – дефиниция, 
примери, критерии за сходимост. Степенни редове – радиус на сходимост. Диференциално 
смятане на една променлива – производна на функция, правила за диференциране, тангента и 
диференциал, задачи за екстремум, теореми за средните стойности, правило на Лопитал. 
Полином на Тейлор, ред на Тейлор. Интегрално смятане – Лебегов интеграл, примитивна 
функция, методи за интегриране, разлагане на функция в сума от елементарни дроби, 
несобствени интеграли. Теория на Фурие – тригонометрични полиноми, редове на Фурие.    
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Обща Математика и Висша 
Математика –подготв. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на традиционни методи и 
мултимедиен проектор. Семинарни упражнения с решаване на задачи и задаване на задачи за 
самостоятелна работа. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира чрез оценка с максимален бал от 50 
точки, която се формира от писмен изпит, състоящ се от 5 задачи по 10 точки с 
продължителност 120 минути. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. F. Hettlich, A. Kirsch. Höhere Mathematik I, Skript 
zur Vorlesung, Karlsruher Institut für Technologie, 2013/2014. 2. K. Burg, H. Haf, F. Wille. Höhere 
Mathematik für Ingenieure. Band I: Analysis. Teubner Verlag, Stuttgart, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Техническа механика I 

Код: 
BMIg08 

Семестър:  
II 

Вид на обучението: 
Лекции; Семинарни упражнения;  

Курсова работа; Изпит 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа; СУ – 2 часа 

Брой на 
кредитите:  

6
 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Петко Синапов, ФТ, тел. 9653393, e-mail: p_sinapov@tu-sofia.bg 
доц. д-р инж. Биляна Димова, ФТ, тел. 9653111, e-mail: bdimova@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София. 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
„Техническа механика I” е задължителна дисциплина за студентите от специалност 
„Мехатроника и информационна техника” на ФаГИОПМ, образователно-квалификационна 
степен „бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и 
методи на статиката. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Основни теми: Основи на векторното смятане. Силови системи. Статика на твърди тела. 
Вътрешни усилия в греди и рамки. Сили на триене. Център на тежест. Работа, енергия, 
принцип на възможните премествания. Статика на недеформируеми нишки. Чист опън 
(натиск). 
 
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини съгласно учебния план. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекции и семинарни упражнения, провеждани по класическия метод или с използване на 
презентационна техника. Студентите предварително са получили записки по лекционния 
материал. За всяко семинарно упражнение всеки студент получава комплект от формули, 
необходими за съответното упражнение 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Полага се общ писмен изпит по дисциплините „Техническа механика I” и „Техническа 
механика II” след двусеместриално обучение. Писменият изпит се състои от писмени 
решения на 4 задачи. Максималният брой точки за всяка задача, които могат да се получат в 
резултат от оценяването е 15 точки. Максималният брой точки, които могат да се получат за 
целия изпит е 60. На базата на получените точки се формира крайната оценка. 
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

- Лекционни записки. 
- Hibbeler, R.C: Technische Mechanik 1 - Statik. Prentice Hall. Pearson Studium 2005. 
- Gross, D. et al.: Technische Mechanik 1 - Statik. Springer 2006. 
- Gummert, P.; Reckling, K.-A.: Mechanik. Vieweg 1994. 
- Parkus, H.: Mechanik der festen Körper. Springer 1988. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Линейни електрически вериги   

Номер: BMIg9 
Семестър: 

2

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-4часа, ЛУ-1часa 

Брой 
кредити: 7 

 
 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж.Иван Георгиев Костов, igkostov@tu-sofia.bg, 
Технически Университет-София, ЕФ, катедра ОЕ, тел.: 9652398 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) от професионално направление 5.13. Общо 
инженерство на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на 
ТУ-София за образователно - квалификационната степен “бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се основни въпроси свързани с особеностите на линейните електрически вериги в 
случаите на разпространение на синусоидални и несинусоидални периодични процеси. 
Разглеждат се основните методи за анализ и приложението им при проектиране на 
електромагнитни устройства.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   
Целта на обучението по дисциплината “Линейни електрически вериги” е студентите да 
получат основни знания за самостоятелен анализ и изчисляване на електрическите вериги в 
случаите на разпространение на синусоидални и несинусоидални периодични процеси. 
Придобитите знания в тази дисциплина ще позволят на бъдещите инженери да  участвуват 
при проектирането и разработката на съвременни мехатронни системи.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Учебният материал се преподава чрез лекции и лабораторни упражнения. На лабораторните 
занятия се затвърдяват знанията, придобити от лекциите чрез решаване на задачи и 
индивидуални задания за самостоятелна подготовка. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Основни познания по физика, математика, електротехника и електроника. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Преподаването по време на лекции се комбинира с предоставена от университета - партньор 
КИТ - Карлсруе, Германия компютърна презентация, която обхваща целия лекционен 
материал. Катедра ОЕ разполага с подходяща лабораторна база.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит в края на втори семестър. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: В канцеларията на Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт, съгласувано с лектора. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 Doessel Olaf, Lineare Elektrische Netze, Script zur Vorlesungen, KIT - Karlsruhe, 2015. 
 Reinhold Paul, Elektrotechnik und Elektronik fuer Informatiker, B.G. Teubner, Stuttgart, 

Leipzig, 1999. 
 Vogelmann Heinrich, Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbau- ingenieure, 

Technische Universität Karlsruhe, 2001. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на дисциплината: 
Цифровата схемотехника 

Код: BMIg10 Семестър: II 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни 
упражнения, 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа, 
ЛУ – 1 часа. 

Брой кредити: 6 
 

ЛЕКТОР:  
доц. д.р. Васил Тотев Гълъбов (ФА),тел.: 965 2648, еmail: vtg@tu-sofia.bg 
доц. д.р. Станислав Енев (ФА),тел.: 965 3941, еmail: enev@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Мехатроника и 
информационна техника” на Факултета по Германско Инженерно Обучение и Промишлен 
Мениджмънт на ТУ – София за образователно квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават познания за основните 
цифрови схеми и системи, за методите на проектирането и изчисляването им и за 
принципите на изграждането им. След завършване на курса студентите трябва да могат да 
анализират и проектират цифрови устройства. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Булева алгебра, Логически 
функции – реализация, методи за минимизация; Елементи на цифровата електроника; 
Логически семейства – TTL, CMOS, BiCMOS, LVL; Комбинационни логически схеми – 
мултиплексори, демултиплексори, дешифретори, кодери; Комбинационни аритметични 
схеми – компаратори, суматори ALU. Последователностни логически схеми – тригери, 
броячи, регистри; Формирователни схеми; Релаксационни схеми; Цифрови индикации; 
Цифрови фазови и честотни синхронизатори; Програмируема логика; Памети в 
микроконтролерите – SRAM, DRAM, EEPROM, FLASH. Смущения в цифровите вериги; 
Предаване на цифрови сигнали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Електротехника и електроника 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали, лабораторни 
упражнения с протоколи с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпитът върху въпроси по зададена тематика от 
конспект (80 %), лабораторни упражнения ( 20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Tietze, U., Ch. Schenk. Halbleiter-
Schaltungstechnik. Berlin, Springer-Verlag. 1998. 2. . Floyd, T. Digital Fundamentals. New 
York, Macmillan Publishing Company, 1990 3. Угрюмов, Е., Цифровая схемотехника. Санкт-
Петербург, БХВ, 2000. 4. Михов, Г. Цифрова схемотехника – ръководство за семинарни 
упражнения. София, Технически университет, 1998. 5. Михов, Г. Цифрова схемотехника. 
София, Технически университет, 2005. 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Основи на конструирането I 

Номер: 
BMIg11

Семестър: 2 

Вид на обучението: 
лекции; лаб. упражнения; самоподгот.

Часове на седмица: 
2 ч.; 1 ч.; 6 ч.

Брой кредити: 
                  3 

 
ЛЕКТОРИ: Технически университет София 
доц. д-р инж. Петър Колев, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3273, pkolev@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич, ФТ, кат. ЖПТ, тел.: +359 (0)2 965 2932, s_purgic@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Владислав Иванов, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3885, vvi@tu-sofia.bg 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина, по 
германска учебна програма, за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) във Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София за образователно квалификационната 
степен "бакалавър". 
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да се изградят способности 
за конструиране и за изработване на машиностроителни чертежи, при спазване на 
техническите стандарти, за двупосочно трансформиране на 2-мерни и 3-мерни изображения 
и за анализиране на съществуващи и създаване и изчисляване на нови конструкции на 
машинни елементи и машини, като съединения, лагери, валове, съединители,  предавки и др. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината ОК I включва 
лекции относно въведението в създаването на продукти, инструментите за визуализиране 
(техническото чертане), създаването на продукт като проблемно решение, техническите 
системи и системния подход при създаването на продукти, модела на двойките контактни 
повърхнини и предавателно-опорните структури, еластичните елементи (пружините), 
техниката на лагеруванията и направляващите и основите на лагерната техника. 
Дисциплината ОК I включва и лабораторни упражнения, със задачи относно лекционните 
теми, както и практическо разглобяване, анализиране и скициране на зъбна предавка, с цел 
по-доброто "разбиране" на машинните елементи. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Общите курсове по "Висша Математика", "Техническа Механика", 
"Материалознание" и др. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции във формата на мултимедийна презентация, 
изнасяна с компютър и проектор, където се представят теоретичните основи на учебния 
материал. Упражнения, където се разработват и дискутират практически насочени 
конструктивни задачи със скици, чертежи и изчисления към тях. Дава се възможност за 
прилагането на компютърен софтуер. Студентите работят върху задачите си както 
самостоятелно, така и в група. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: В лабораторните упражнения студентите 
решават практически задачи във връзка с лекционната тематика. Процесът се контролира и 
направлява от академичният състав в т.ч. и в непосредствен диалог с всеки студент. Не се 
поставят оценки. Успешното решаване на задачите е условие за заверка на текущия семестър 
и допускане на писмен изпит в края на 5-ия семестър от следването (в две части, теоретична 
и конструктивна). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
[1] Lehrmaterialien des Instituts für Produktentwicklung Karlsruhe (IPEK). 
[2] Steinhilper, W.; B. Sauer (Eds.); A. Albers u.:  
 Konstruktionselemente des Maschinenbaus, Band 1, Band 2. Springer, Berlin 2012, 2008. 
[3] Niemann, G.; H. Winter; B-R. Höhn:  
 Maschinenelemente, Band 1, Band 2, Band 3. Springer, Berlin 2005, 2003, 2004.  
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Уъркшоп Електротехника и 
информационна техника 

Код: BMIg12 Семестър: 2 

 Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения и КП 

Часове за седмицата: 
ЛУ - 1 час

Брой кредити: 2 
 

 
ЛЕКТОР:  
Доц. д-р Марин Б. Маринов (ФЕТТ), тел. 9652828,  Доц. д-р Г. Николов, еmail: 
mbm@tu-sofia.bg, Технически Университет –София, ФЕТТ, катедра ET. 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  „Мехатроника и 
информационна техника”  (на немски език) във Факултета за германско инженерно 
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)  при ТУ-София за образователно –
квалификационната степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Целта на проектите, реализирани по групи в началото на следването е да се даде 
възможност за по-тясна връзка между основните дисциплини и практическа работа по 
проекти. Търси се затвърдяване на познания от изучаваните дисциплини и придобиване 
на умения приложими при следващите дисциплини. Въвеждат се основните 
инструменти, които са необходими в инженерната практика. Това включва прости 
измервателни схеми за получаването на сигнали, събиране и обработка на данни, 
основни познания за програмиране на микроконтролери. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
1. Събиране и обработка на данни и използване възобновяеми енергийни 
източници. 
В тази група експерименти, студентите се запознават с актуални въпроси, свързани с 
възобновяеми енергийни източници. За целта се използват соларни клетки за 
реализиране  на различни практически приложения. Разглеждат се основни  
характеристики на фотоволтаици и ползите от използване на енергийни акумулатори. 
Провеждат се продължителни експерименти и студентите се запознават с основни 
функции на среди за програмиране и на системи за събиране на данни. 
2. Aнализ на схеми с операционни усилватели  
С помощта на съвременни симулатори се анализират основни схеми с ОУ (инвертиращ, 
неинвертиращ) диференциални, инструментални усилватели и филтри. 
ПРЕДПОСТАВКИ: 
Познания по физика, химия, техническо документиране, основни умения за работа с 
технически средства. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
На упражненията се разглеждат общи въпроси и се решават типови примери,  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Дисциплината е със заверка срещу представени отчети и проведени занятия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Elmar Schrüfer, L. M. Reindl, B. Zagar, Elektrische Messtechnik, Messung elektrischer 
und nichtelektrischer Größen, 10 Hrsg., München: Hanser Verlag, 2012. 2. J. G. W. 
Ramon Pallas-Areny, Sensors and signal conditioning, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2001. 
3. W. C. Dunn, Introduction to instrumentation, sensors, and process control, Norwood: 
Artech House, 2006. 4. R. Lerch, Elektrische Messtechnik, Heidelberg: Springer, 2010. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на 
дисциплината: 
Немски език 

Номер:  
BMIg13 

Семестър:  
2 

 
Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

 
Часове за седмица 
СУ - 8 часа

 
Брой кредити: - 

 
ЛЕКТОРИ:  
ст.пр. Мария Антонова, ст.пр. Цвете Генадиева, Мари Фесел 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен 
мениджмънт на ТУ София за придобиване на образователно-квалификационна степен 
“Бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта на обучението по немски език през втория семестър е да създаде необходимия 
обем от знания за възприемане на стратегиите в следващия етап на целенасочено 
обучение в четене, слушане, писане и говорене, респективно постигане на знанията, 
изисквани в ниво “B 2”, „C 1“ 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Обучението по немски език се извършва чрез лекции и упражнения, обхващащи 
определен обем знания и целенасочено развитие на четенето, слушането, писането и 
говоренето на немския език, като за целта студентите се обучават да използват 
определени стратегии.  
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Владеене на ниво на езика “B1”. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Преподаването на необходимите за постигане на крайната цел знания се осъществява в 
рамките на семинарни упражнения, посредством учебници, нагледни материали-
специално подбрани текстове, интернет и видеофилми. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  
Текуща оценка. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Ilse Sander, Johanna Skrodzki, Christine 
Breslauer, Iris Korte-Klimach, Mittelpunkt B2, Klett, ISBN 9789543441853, 2011; 
Mittelpunkt B2,  Grammatiktrainer, Klett, ISBN 9789543441846, 2009; Ilse Sander, 
Johanna Skrodzki, Christine Breslauer, Iris Korte-Klimach, Mittelpunkt B2, 
Intensivtrainer Lese- und Hörverstehen, Klett, ISBN 9789543441853, 2011; Mittelpunkt 
B2/C1 Redemittelsammlung, Klett, ISBN 9789543441884, 2011; Baier, Gabi; Dittrich, 
Roland , Prüfungstraining Goethe Zertifikat B2, Cornelsen, ISBN 978-3-06-020530-1, 2011; 
Dr. Evelyn Frey, Fit für Goethe Zertifikat B2, Hueber, ISBN 978-3-19-001874-1, 2007; 
Mittelpunkt C1, Klett, ISBN 978-3-12-676660-9, 2013; Prüfungstraining Goethe Zertifikat 
C1, Cornelsen, ISBN 978-3-06-020531-8, 2008; Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang – DSH Handbuch für Prüferinnen und Prüfer, fadaf; Prüfungstraining 
DSH, Cornelsen, ISBN 9783060203123, 2011; Материали от самостоятелна работа 
 
 
 
 
 
 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Висша Математика 2 

Код: BMIg15  Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции и  упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 4 часа, , СУ-2 час 

Брой кредити: 7

 

ЛЕКТОР: дмн  Ралица Ковачева,  професор на БАН и професор на ТУ/София. 
www.math.bas.bg/complan/rkovach, rkovach@math.bas.bg 
  

 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: учебна дисциплина от  
 Batchelor програма на специалността „Мехатроника и информационна техника” (на 
немски език) за редовни студенти към ФаГИОПМ на ФаГИОПМ. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите солидната 
математическа подготовка, необходима при по-нататъшната им професионала 
реализация.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът по математика 2 е посветен на основни 
въпроси от диференциалното смятаме на функции на много променливи, както и 
основни  типове задачи от областта на обикновените диференциални уравнения. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са  познания по диференциално смятане на функции 
на една променлива.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения. Лекциите предхождат 
упражненията и се придържат стриктно към актуалния преподаван материал. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. . Дават се пет задачи, 
като всяка задача се оценява с предварително посочено число. Броят на всички точки е 
48, като крайната оценка се пресмята по форулата 2 + (общ брой на получените 
точки)/12. Тази формула е валидна при условие, че поне една задача е напълно решена.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Скриптовете от университета в Карлсруе.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Техническа механика II 

Код: 
BMIg16 

Семестър:  
III 

Вид на обучението: 
Лекции; Семинарни упражнения;  

Курсова работа; Изпит 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; СУ – 2 часа 

Брой на 
кредитите:  

5
 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Петко Синапов, ФТ, тел. 9653393, e-mail: p_sinapov@tu-sofia.bg 
доц. д-р инж. Биляна Димова, ФТ, тел. 9653111, e-mail: bdimova@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София. 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
„Техническа механика II” е задължителна дисциплина за студентите от специалност 
„Мехатроника и информационна техника” на ФаГИОПМ, образователно-квалификационна 
степен „бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Студентите да изучат основни понятия и методи, необходими за определяне на вътрешни 
усилия и деформации в натоварени механични системи. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Основни теми: Огъване. Срязване. Усукване. Тримерно напрегнато якостно-деформационно 
състояние. Закона на Хук. Теории на еластичност. Енергетични методи.  
 
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини съгласно учебния план. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекции и семинарни упражнения, провеждани по класическия метод или с използване на 
презентационна техника. Студентите предварително са получили записки по лекционния 
материал. За всяко семинарно упражнение всеки студент получава комплект от формули, 
необходими за съответното упражнение 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Полага се общ писмен изпит по дисциплините „Техническа механика I” и „Техническа 
механика II” след двусеместриално обучение. Писменият изпит се състои от писмени 
решения на 4 задачи. Максималният брой точки за всяка задача, които могат да се получат в 
резултат от оценяването е 15 точки. Максималният брой точки, които могат да се получат за 
целия изпит е 60. На базата на получените точки се формира крайната оценка. 
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

- Лекционни записки. 
- Hibbeler, R.C: Technische Mechanik 2 - Festigkeitslehre. Prentice Hall. Pearson Studium 
2005. 
- Gross, D. et al.: Technische Mechanik 2 - Elastostatik. Springer 2006. 
- Gummert, P.; Reckling, K.-A.: Mechanik. Vieweg 1994. 
- Parkus, H.: Mechanik der festen Körper. Springer 1988. 

 
 



 

ЛЕКТОРИ: 
доц.д-р инж. Марин Б. Маринов, доц.д-р инж. Г. Николов, Технически 
Университет-София,  ФЕТТ, катедра ЕТ,  тел.: 965 2828, 965 3336, e-mail: mbm@tu.sofia.bg, 
gnikolov@tu.sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН : Задължителна учебна дисциплина 
за редовни студенти по специалност “Мехатроника” на Машиностроителен факултет на 
ТУ - София за образователно квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат познания за аналогови и 
цифрови схеми и принципите на изграждането им. Да могат да анализират аналогови и 
цифрови устройства и да прилагат методите и средствата на електронната схемотехника 
при проектирането на сензорни системи.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основи на електрониката. Базови 
електронни компоненти. Основни усилвателни схеми; активни филтри; линейни и 
нелинейни схеми с операционни усилватели; логически функции; основни логически 
елементи; комбинационни логически схеми; последователностни логически схеми; 
формирователни и релаксационни схеми; функционални генератори; цифрово-аналогови 
преобразуватели; аналогово-цифрови преобразуватели; Средства за 
автоматизирано проектиране в електрониката. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Електротехника и Електроника, Теория на 
сигналите и измервателни преобразуватели, Микроелектроника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с класически начин на преподаване с частично 
използване на нагледни материали, лабораторните упражнения с протоколи и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит върху въпроси и задачи по зададена тематика 
от конспект (80 %), лабораторни упражнения (20 %). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Tietze,V., Ch. Schenk. Halbleiter-schaltungstechnik. 
12. Auflage. Berlin, Heidelberg, New York. Springer-Verlag, 2002.  2. Jung, W. Op Amp 
applications. Analog Devices, Norwood, MA, USA, 2004.  3. Kester, W. Analog-Digital 
Conversion. Analog Devices, Norwood, MA, USA, 2004.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на дисциплината 
Електронна схемотехника 

Код: BMIg17 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни упражнения, 

Часове за седмица: Л - 3 
часа, 
СУ - 0 час, ЛУ - 1 час.

Брой кредити: 6

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Основи на конструирането II 

Номер: 
BMIg18

Семестър: 3 

Вид на обучението: 
лекции; лаб. упражнения; сем. упр 

Часове на седмица: 
2 ч.; 2 ч.; 1 ч.

Брой кредити: 
                  5 

   
ЛЕКТОРИ: Технически университет София: 
доц. д-р инж. Петър Колев, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3273, pkolev@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич, ФТ, кат. ЖПТ, тел.: +359 (0)2 965 2932, s_purgic@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Владислав Иванов, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3885, vvi@tu-sofia.bg 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина, по 
германска учебна програма, за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) във Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София за образователно квалификационната 
степен "бакалавър". 
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да разшири познанията от 
ОК I за конструиране и изработване на съответни машиностроителни чертежи, при спазване 
на техническите стандарти, за разчитане на 2-мерни и 3-мерни изображения и за анализиране 
на съществуващи и създаване и изчисляване на нови конструкции на машинни елементи и 
машини, като съединения, лагери, валове, съединители,  предавки и др. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината ОК II включва 
лекции за уплътнителната техника в машиностроенето, за принципите и ограниченията при 
конструктивното оформяне на машинните детайли, за основните технологични процеси в 
машиностроенето, за техническите повърхнини, допуските и сглобките, за съединенията на 
машинните детайли и за принципите на функционирането им чрез зацепване, триене и 
локално разтопяване на материала, както и за изчисляването на товароносимостта им. 
Дисциплината ОК II включва и лабораторни упражнения, със задачи относно лекционните 
теми, където с практическа работа се изграждат професионалните умения на машинния 
инженер. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Общите курсове по "Висша Математика", "Техническа Механика", 
"Материалознание" и др.,  както и курсът по  ''Основи на конструирането I (ОК I)''. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции във формата на мултимедийна презентация, 
изнасяна с компютър и проектор, където се представят теоретичните основи на учебния 
материал. Упражнения, където се разработват и дискутират практически насочени 
конструктивни задачи със скици, чертежи и изчисления към тях. Дава се възможност за 
прилагането на компютърен софтуер. Студентите работят върху задачите си както 
самостоятелно, така и в група (тим). 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: В лабораторните упражнения студентите 
решават практически задачи във връзка с лекционната тематика. Процесът се контролира и 
направлява от академичният състав в т.ч. и в непосредствен диалог с всеки студент. Не се 
поставят оценки. Успешното решаване на задачите е условие за заверка на текущия семестър 
и допускане на писмен изпит в края на 5-ия семестър от следването (в две части, теоретична 
и конструктивна). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
[1] Lehrmaterialien des Instituts für Produktentwicklung Karlsruhe (IPEK). 
[2] Steinhilper, W.; B. Sauer (Eds.); A. Albers u.:  
 Konstruktionselemente des Maschinenbaus, Band 1, Band 2. Springer, Berlin 2012, 2008. 
[3] Niemann, G.; H. Winter; B-R. Höhn:  
 Maschinenelemente, Band 1, Band 2, Band 3. Springer, Berlin 2005, 2003, 2004.  
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 

"Електромагнитни полета" 

Код: BMIg19 
 

 
Семестър:  

Вид на обучението: 
Лекции, Семинарни упражнения.  

Часове за седмица: 
Л - 4 ч., СУ - 2 ч. 

Брой кредити: 6 

ЛЕКТОР: доц.д-р Чавдар Момчилов Хардалов (ДПФ), тел.: 9653098,  
email: chavdar_hardalov@tu-sofia.bg Tехнически университет –  София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:   
Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-квалификационната 
степен „бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:   
Да запознае студентите с теоретичниte основи на електричното и магнитно полета.  
Лекциите са база за изучаване на електромагнитната теория на полето и необходимите 
математични методи. Това e изградено на основата на уравненията на Максвел, които са 
представени и разяснени в детайли. С помощта на тези основни уравнения ще бъдат 
разяснявани и пресмятани близки до инженерната практиката електрични и магнитни явления. 
Семинарните упражнения илюстрират лекционния материал с примери близки до 
инженерната практика, запознават студентите с методите за анализ на проблеми и задачи от 
електромагнетизма. 
Придобитите в курса познания дават фундаментална подготовка, съществено необходима за 
последващи и специализиращи инженерни  дисциплини и курсове, свързани с изследването и 
използването на нови електромагнитни явления и инженерни приложения. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Основните теми обхващат следните области: Електростатика, стационарни токови потоци, 
силностационарни магнитни полета, индукция, квазистационарни полета, енергия на полетата 
и плътност на потока на енергията, както и вълнови явления при променливите полета и 
антените, базирани на дипола на Херц. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания от елементарен курс по физика. Познания по 
диференциално и интегрално смятане, векторен анализ.  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Приложенията към 
учебните занятия се предлагат като скриптове. Семинарните упражнения както и туторните 
задачи са приложени онлайн. https://www.ite.kit.edu/lehrveranstaltungen_felder_und_wellen.php 
МЕТОДИ  НА  ИЗПИТВАНЕ  И  ОЦЕНКА:  Писмен изпит. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. H. Henke, Elektromagnetische Felder. Theorie und Anwendung, Springer Verlag  
2. G. Lehner, Elektromagnetische Feldtheorie für Ingenieure und Physiker, 
Springer-Lehrbuch  
3. A.J.Schwab,Begriffswelt der Feldtheorie,Springer Verlag, Berlin  
4.J.D. Jackson,Klassische Elektrodynamik, De Grytner Verlag, Berlin 
5. Küpfmüller, Einführung in die theoretische Elektrotechnik,Springer Verlag  
6. A. Sommerfeld Elektrodynamik, Vorlesungen über theoretische Physik,Akademische 
Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig  
7. S. Blume,Theorie elektromagnetischer Felder,Hüthig Verlag, Heidelberg 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 
Уъркшоп Електротехника и 
информационна техника 

Код: BMIg20 Семестър: 3 

 Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения и КП 

Часове за седмицата: 
ЛУ - 1 час

Брой кредити: 1 
 

ЛЕКТОР:  
Доц. д-р Марин Б. Маринов (ФЕТТ), тел. 9652828,  Доц. д-р Г. Николов, еmail: 
mbm@tu-sofia.bg, Технически Университет –София, ФЕТТ, катедра ET. 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  „Мехатроника и 
информационна техника”  (на немски език) във Факултета за германско инженерно 
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)  при ТУ-София за образователно –
квалификационната степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Целта на проектите, реализирани по групи в началото на следването е да се даде 
възможност за по-тясна връзка между основните дисциплини и практическа работа по 
проекти. Търси се затвърдяване на познания от изучаваните дисциплини и придобиване 
на умения приложими при следващите дисциплини. Въвеждат се основните 
инструменти, които са необходими в инженерната практика. Това включва прости 
измервателни схеми за получаването на сигнали, събиране и обработка на данни, 
основни познания за програмиране на микроконтролери. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Сензори  
В курса се анализират различни видове сензори. В допълнение към принципите на 
действие на сензорите за температура, светлина, налягане и др. се разглеждат и  
подходящи електронни измервателни схеми, чрез които физичните величини се 
преобразуват в пропорционални електрически сигнали - напрежение или ток. В курса 
се третират основни принципи на работа на сензорите, които са съобразени с нивото на 
знания за извършване на експеримента в съответния семестър. За измерване на 
температура се използват температурно зависими резистори, интегрални сензори с PN 
преход. Със светодиоди, фотодиоди и фототранзистори се реализират приложения за 
измерване на осветеност. Самостоятелно провежданите експерименти се провежда в 
съответствие със следните основни стъпки: разбиране на принципа на работа на 
сензора, проектиране на измервателни схеми за получаване на полезен сигнал от 
сензора, симулация на схеми в LTSpice, сравнение и реализация на измервателни схеми 
за включване към микроконтролер. 
ПРЕДПОСТАВКИ: 
Познания по физика, химия, техническо документиране, основни умения за работа с 
технически средства. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
На упражненията се разглеждат общи въпроси и се решават типови примери,  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Дисциплината е със заверка срещу представени отчети и проведени занятия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Elmar Schrüfer, L. M. Reindl, B. Zagar, Elektrische Messtechnik, Messung elektrischer und 
nichtelektrischer Größen, 10 Hrsg., München: Hanser Verlag, 2012. 2. J. G. W. Ramon Pallas-Areny, 
Sensors and signal conditioning, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2001. 3. W. C. Dunn, Introduction to 
instrumentation, sensors, and process control, Norwood: Artech House, 2006. 4. R. Lerch, Elektrische 
Messtechnik, Heidelberg: Springer, 2010. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на дисциплината: 
Странознание на Германия 

Номер: BМIg 21 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции и Семинарни упражнения

Часове за седмица: 
Л-1 час, СУ-1 час

Брой 
кредити: 1

 
ЛЕКТОР: M.A., Мари Фессел, лекторка на ДААД, тел. 2 965 30 90, e-mail: 
mfessel@fdiba.tu-sofia.bg 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 
дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и информационна 
техника” на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 
на ТУ София за образователно-квалификационна степен "бакалавър".  
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Голяма част от студентите, обучавани в 
тези специалности, ще се движат в своя професионален път и в двете култури: 
българска и немска, те много често ще поемат функцията на посредници между 
България и Германия на различни нива и аспекти. Затова дидактическите принципи, 
на които е изградена програмата са отвореност, гъвкавост и междукултурен 
паралелизъм и сравнение. В дисциплината ”Странознание на Германия” 1 се 
разглеждат теми свързани с отношенията индивид и общество (междукултурни 
различия и формите им на проявление, клишета и предразсъдъци и др.), държава и 
общество (граници, Германия в Европа, Федерална система в Германия, комунално 
управление и др.), история (на 20-тия век) и днешни развития. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да даде на 
студентите задълбочени знания за функционирането на германското общество 
както и за историческите предпоставки, довели до съвременния му облик. 
Студентите усвояват техники и умения сами да намират и правят подбор на 
материали по дадена тема, както и такива за тяхното представяне пред аудитория. 
Усъвършенстването на четирите основни речеви умения - четене, слушане, писане и 
говорене - е друга важна цел в обучението. Целите на дисциплината не се 
ограничават до придобиване на определен обем от знания и до усъвършенстване на 
комуникативните умения. Чрез часовете по странознание се подпомага 
изграждането на студентите като личности, отворени за една чужда култура/за 
чужди култури, толерантни и разполагащи с основния апарат за анализ, сравнение и 
трансфер на исторически, социални, икономически и културни факти, явления и 
зависимости.  
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: В лекциите рядко се използва фронталния метод на 
обучение, студентите участват в тях със собствени разработки по темата. В 
упражненията се работи по групи по даден проект: крайната цел е изработването и 
представянето на “научен труд” като напр. реферат, интервю, презентация и 
дискусии по презентациите на другите групи. Методът на самостоятелно учене е 
друг често използван метод на преподаване.  
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са умения по немски език на ниво С 1/Oberstufe. 
 
 



ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Мултимедиен проекционен 
апарат, компютър, автентични материали и документи, аудио, филми и др. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмени тестове през семестъра, изработване на 
“научен труд”(презентация), TO.  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Luscher, Renate (2014): Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. 
München.  
2. Pötzsch, Horst (2009): Deutsche Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart. Die 
Entwicklung der beiden deutschen Staaten und das vereinte Deutschland. 3. Aufl. 
München: Olzog. 
3. Schmidt, Sabine; Schmidt, Karin (2007): Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im 
DaF-Unterricht. Berlin. 
4. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2008): Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum 
wissenschaftlichen Schreiben. Paderborn. 
 
 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Висша Математика 3 

Код: BMIg23 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции и  упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 4 часа, , СУ-2 час 

Брой кредити: 7

 

 
 
ЛЕКТОР: дмн  Ралица Ковачева,  професор на БАН и професор на ТУ/София. 
www.math.bas.bg/complan/rkovach, rkovach@math.bas.bg 
  
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: учебна дисциплина от 
магистърската програма на специалността „Мехатроника и информационна техника” 
(на немски език) за редовни студенти към ФаГИОПМ на ФаГИОПМ. 
 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите солидната 
математическа подготовка, необходима при по-нататъшната им професионала 
реализация.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът по математика 3 е посветен на основни 
въпроси от векторното смятане, хармоничен анализ, частни диференциални уравнения 
и редове на Фурие.  

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по диференциално смятане на 
функции на много променливи, както и на класическото  интегрално смятане.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения, като упражненията следват 
стриктно лекциите.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. . Дават се пет задачи, 
като всяка задача се оценява с предварително посочено число. Броят на всички точки е 
48, като крайната оценка се пресмята по формулата   2 + (общ брой на получените 
точки )/12. Тази формула е валидна при условие, че поне една задача е напълно решена.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Скриптовете по Математика 3 в Карслруе.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Техническа механика III 

Код: 
BMIg24 

Семестър:  
IV 

Вид на обучението: 
Лекции; Семинарни упражнения;  

Курсова работа; Изпит 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; СУ – 2 часа 

Брой на 
кредитите:  

5
 
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Петко Синапов, ФТ, тел. 9653393, e-mail: p_sinapov@tu-sofia.bg 
доц. д-р инж. Биляна Димова, ФТ, тел. 9653111, e-mail: bdimova@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София. 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
„Техническа механика III” е задължителна дисциплина за студентите от специалност 
„Мехатроника и информационна техника” на ФаГИОПМ, образователно-квалификационна 
степен „бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Студентите да изучат и да могат да прилагат на практика основните аксиоми, закони и 
методи на кинематиката и динамиката. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Основни теми: Кинематика на точка. Динамика на точка. Системи от материални точки. 
Равнинно движение на твърди тела. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини съгласно учебния план. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекции и семинарни упражнения, провеждани по класическия метод или с използване на 
презентационна техника. Студентите предварително са получили записки по лекционния 
материал. За всяко семинарно упражнение всеки студент получава комплект от формули, 
необходими за съответното упражнение 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Полага се общ писмен изпит по дисциплините „Техническа механика III” и „Техническа 
механика IV” след двусеместриално обучение. Писменият изпит се състои от писмени 
решения на 4 задачи. Максималният брой точки за всяка задача, които могат да се получат в 
резултат от оценяването е 15 точки. Максималният брой точки, които могат да се получат за 
целия изпит е 60. На базата на получените точки се формира крайната оценка. 
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

- Hibbeler: Technische Mechanik 3, Dynamik, München, 2006. 
- Gross, Hauger, Schnell: Technische Mechanik Bd. 3, Heidelberg, 1983. 
- Lehmann: Elemente der Mechanik III, Kinetik, Braunschweig, 1975. 
- Göldner, Holzweissig: Leitfaden der Technischen Mechanik. 
-    Hagedorn: Technische Mechanik III. 

 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Електрически машини и 

токоизправители   
Номер: BMIg25 

Семестър: 
4 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2часа, ЛУ-2часa 

Брой 
кредити: 6 

 
 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж.Иван Георгиев Костов, igkostov@tu-sofia.bg, 
Технически Университет-София, ЕФ, катедра ОЕ, тел.: 9652398 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:  
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” (на немски език) от професионално направление 5.13. Общо 
инженерство на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на 
ТУ-София за образователно - квалификационната степен “бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се основни въпроси свързани с принципа на действие и основните 
характеристики на електрическите машини за постоянен и променлив ток. Разглеждат се 
основните методи и електронни устройства, използвани за управление скоростта на въртене 
на машините.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   
Целта на обучението по дисциплината “ Електрически машини и токоизправители” е 
студентите да получат основни знания за електрическите машини и методите за управление 
на скоростта им на въртене. Придобитите в тази дисциплина знания, за възможностите на 
електронни устройства използвани за управление, ще позволят на бъдещите инженери да 
участвуват пълноценно в колективи при разработката на електрозадвижването на 
съвременни мехатронни системи. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Учебният материал се преподава чрез лекции и лабораторни упражнения. На лабораторните 
занятия се затвърдяват знанията, придобити от лекциите чрез решаване на задачи и 
индивидуални задания за самостоятелна подготовка. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по физика, математика, електротехника и 
електроника и линейни електрически вериги. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Преподаването по време на лекции се комбинира с предоставена от университета - партньор 
КИТ - Карлсруе, Германия компютърна презентация, която обхваща целия лекционен 
материал. Катедра Обща електротехника разполага с подходяща лабораторна база.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит в края на пети семестър. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ: В канцеларията на Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт, съгласувано с лектора. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 Vogelmann Heinrich, Elektrotechnik und Elektronik für Maschinenbau- ingenieure, 

Technische Universität Karlsruhe 
 Flegel Georg, Karl Birnstiel, Elektrotechnik für den Maschinenbauer, Carl Hanser Ferlag, 

München Wien 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Сигнали и системи 

Код: BMIg26 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа,  
ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 6 
 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Веска Георгиева (ФТК), тел.: 965 3293, еmail: vеsg@tu-sofia.bg 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовни студенти по специалност “Мехатроника” на ФаГИОПМ за 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите 
трябва да имат представа и необходимите знания за: информация, аналогови и 
цифрови едномерни и многомерни сигнали, основни методи за анализ на сигнали в 
честотната и времевата област, основни процеси при обработката на сигнали 
(усилване, модулация, демодулация, филтрация, кодиране), както и за основни 
методи за моделиране, анализ и управление на линейни инварантни във времето 
непрекъснати и дискретни системи. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия от 
теорията на информацията; Математическо представяне на сигналите във времевата 
област; Спектрален анализ на непрекъснати и дискретни сигнали; Случайни 
сигнали. Шумове; Модулация; Кодиране на сигналите. Математическо описание на 
непрекъснати и дискретни линейни системи във времевата и честотната област;  
Устойчивост на линейни стационарни (инвариантни във времето) системи; Синтез 
на линейни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Математика,Физика, Теоретична електротехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни и с помощта на нагледни 
материали, слайдове, лабораторните упражнения се провеждат на групи с 
представяне на протоколи.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на четвърти 
семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски (английски) 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Puente León, Kiencke, Jäkel: Signale und 
Systeme, 5. Auflage, Oldenbourg Verlag, 2011.; 2. Оpenheim, A.V., Willsky A.S., 
Young, I.T., Signals and systems, 2001.; 3.R.G.Gallager, Principles of Digital 
Communications, Cambridge University, Press Cambridge, 2008; 4. O.Föllinger, Laplace-
Fourier-und Z-Transformation, Hüftig, Heidelberg, 2007; 5. N.Fliege, Systemtheorie, 
B.G.Teubner, Stuttgart, 1991. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 
Уъркшоп Електротехника и 
информационна техника 

Код: BMIg27 Семестър: 4 

 Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения и КП 

Часове за седмицата: 
ЛУ - 1 час

Брой кредити: 1 
 

ЛЕКТОР:  
Доц. д-р Марин Б. Маринов (ФЕТТ), тел. 9652828,  Доц. д-р Г. Николов, еmail: 
mbm@tu-sofia.bg, Технически Университет –София, ФЕТТ, катедра ET. 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  „Мехатроника и 
информационна техника”  (на немски език) във Факултета за германско инженерно 
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)  при ТУ-София за образователно –
квалификационната степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Целта на проектите, реализирани по групи в началото на следването е да се даде 
възможност за по-тясна връзка между основните дисциплини и практическа работа по 
проекти. Търси се затвърдяване на познания от изучаваните дисциплини и придобиване 
на умения приложими при следващите дисциплини. Въвеждат се основните 
инструменти, които са необходими в инженерната практика. Това включва прости 
измервателни схеми за получаването на сигнали, събиране и обработка на данни, 
основни познания за програмиране на микроконтролери. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Програмиране и обработка на сигнали 
Друга важна част от обучението по електротехника и информационна техника  се 
отнася до програмирането, която се разглежда като необходима предпоставка. Цели се, 
студентите да се запознаят рано основите на програмиране на микроконтролери и 
вградени системи и най-общо с теорията на сигналите. Разглеждат се хардуерни основи 
на микроконтролерите и програмиране на вградени системи, управление на периферни 
устройства (входно-изходни портове, UART, АЦП и др.), събиране и обработка на 
данни. В областта на обработка на сигнали се разглеждат важни практични аспекти, 
свързани с на теорията на сигналите (разлагане на синусоидални сигнали, 
преобразувание Фурие), дискретизация и квантуване. Разширяват се получените 
познания в предишните уоркшопове за работа в графични програмни среди (LabVIEW, 
Matlab). 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: 
Познания по физика, химия, техническо документиране, основни умения за работа с 
технически средства. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
На упражненията се разглеждат общи въпроси и се решават типови примери,  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Дисциплината е със заверка срещу представени отчети и проведени занятия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Elmar Schrüfer, L. M. Reindl, B. Zagar, Elektrische Messtechnik, Messung elektrischer 
und nichtelektrischer Größen, 10 Hrsg., München: Hanser Verlag, 2012. 2. J. G. W. 
Ramon Pallas-Areny, Sensors and signal conditioning, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2001. 
3. W. C. Dunn, Introduction to instrumentation, sensors, and process control, Norwood: 
Artech House, 2006. 4. R. Lerch, Elektrische Messtechnik, Heidelberg: Springer, 2010. 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Производствен мениджемент  

Код:  BMIg28 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица: 
Л-3 часа, ЛУ-1 часа

Брой кредити: 
5 

 
 
ЛЕКТОР: доц.д-р инж.Марин З. Георгиев ( координатор) 
Технически Университет-София,  /МФ/, катедра “Инженерна логистика и подемно-
транспортна и строителна техника”,  тел.: 9653893; email: mgeor@tu-sofia.bg 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ  ПЛАН:  
Задължителна дисциплина за всички студенти по специалност “ „Мехатроника и 
информационна техника” на Факултета за германско инженерно обучение и 
промишлен мениджмент на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 
“бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
С обучението по “Производствен мениджмент”  студентите получават основни 
знания  по процесите на промишленото производство в технологичен, логистичен и 
стопански аспект.  
Представят се етапите на създаване на производствена програма и поддържащи 
технологии, организация на материални потоци и складови процеси, икономическо 
оценяване и осчетоводяване.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Основните раздели са: 
1. Въведение 
2. От продукт към производство  
3. От материали към материални потоци  
4. От материални потоци към парични потоци  
 
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са познания от ниво базово университетско обучение (германски 
Vordiplom) 
Техническо разбиране, базови познания по теория на конструирането 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали, диапозитиви, и слайдове. 
Лабораторни  упражнения, изпълнявани по типови задания и с компютърни 
програми.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Писмен изпит (90 мин). Помощни материали за изпита: няма. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Skriptum Betriebliche Produktionswirtschaft, KIT, Karlsruhe 
2. Допълнителна литература към всеки раздел  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Комуникационен тренинг 

Код: BMIg29 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица: 
Л - 1 час, ЛУ- 1 час

Брой кредити: - 

ЛЕКТОРИ: ст. преп. Станка Мурджева (ДЧЕОПЛ). тел.:+35929653090, е-mail: 
murdsheva@tu-sofia.bg, Технически университет София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 
студенти по специалност „Мехатроника и информационна техника” (на немски език) на 
Факултета за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ 
София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Дисциплината е първата 
част от големия Модул Ключови компетенции и методи в Университета  „Ото фон Гюрике”, 
Магдебург 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се сензибилизират студентите за ключовите 
умения, като умения, развити в една ситуация, които могат да бъдат пренасяни в други 
ситуации (умение за работа в екип, умения за планиране на изпълнението на задачите, 
умения за решаване на проблеми, умения за убеждаване, за възлагане на задачи, за водене на 
преговори и т.н.) и с помощта на конкретни примери и задачи да се изградят тези умения не 
само в часовете по дисциплината Комуникационен тренинг , но и в дисциплините от 
специалността.  Изграждането им е особено важно, защото те са мост от ученето към 
трудовия живот и от заемането на работно място към планиране и развитие на кариерата. 
Обучението е обучение ориентирано към студента и базирано на постигнатите резултати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Ключови умения и компетенции. Активно 
планиране и управление на собственото си обучение, поемайки самостоятелно все по-голяма 
лична отговорност като независим обучаем. Самостоятелното учене и иновативни обучи-
телни техники, възпитаващи обучаваните в самостоятелно учене. Ефективно и ефикасно 
планиране, Цели и целенасовено действие, Работа с научен текст, Писане на научни текстове 
и тяхното презентиране, Иновации и предприемачество, Мениджмънт на проекта. 
ПРЕДПОСТАВКИ: ---- 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Семинарни упражнения за 
практическо приложение на базата на различни задачи и случаи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постоянен контрол на знанията през 
семестъра. Текущата оценка се формира от една едночасова контролна работа и 4-5 
домашни работи. Контролната работа се състои от тестови въпроси и решаване на случаи и 
задачи. Крайната оценка включва оценката от контролната, резултатите от домашните 
задания и оценката от активното участие в семинарните занятия по дисциплината. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Копия от слайдовете за лекции (на разполо-
жение на интернет страницата на ФаГИОПМ; 3. Recommendation of the European 
Parlament and of the Council on key competences for lifelong learning, 10.11.2005, Brussels, 
COM (2005) 548 fna 4. Esselborn-Krumbiegel, H.: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum 
wissenschaftlichen Schreiben. UTB FÜR WISSENSCHAFT (Stuttgart) 2004, 5. Covey, Stephen 
R. : Die sieben wege zur Effektivität, Wilhelm Heyne Verlag, München; 6. Covey, Stephen R.: 
Der Weg zum Wesentlichen: Der Klassiker des Zeitmanagements Frankfurt Campus Verlag 
GmbH; 7.  Lenzen, A.: Moderieren - Präsentieren, Cornelsen Verlag; 8. Balzert,H., Schäfer,C., 
Schröder,M.: Wissenschaftliches Arbeiten, W3L GmbH/herdecke/Witten; 9. Hoffmann, E.: 
Manage Dich selbst und nutze Deine Zeit; 10. Motte, P. : Präsentieren, Moderieren, Faszinieren 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на учебнатадисциплина 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Код: 
BMIg30 

Семестър 
4 
 

Вид на обучението 
Семинарни упражнения 
 

Часове за седмица 
2 

Брой кредити: 
0 

ЛЕКТОРИ: доц. д-р Анета Динева, имейл aneta_di@abv.bg,  тел. 0895 586 287  
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, ДЧЕОПЛ. 
СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна учебна дисциплина за редовните студенти от специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на 
ТУ – София за образователна степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Целта на обучението по английски език е да се улеснят студентите в ползването на научна литература и 
специализирани текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят 
подобаващо за конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за 
преодоляването на възникнали комуникативни проблеми. Допълнителните знания и практическия опит в 
специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в международни научни 
конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и програми на 
ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Студентите се обучават по гъвкава модулна система, съобразена с установените чрез входен тест 3 нива 
на владеене на английски език. Програмата надгражда и обогатява усвоения минимум езикови знания от 
средното училище с характерни за специалността категории, понятия и лексика. Чрез оригинални учебни 
материали се задълбочават познанията на студентите по граматика, синтаксис и словообразуване, 
фразеология и специализирана терминология. Обучението по английски език изгражда комуникативни 
умения и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални житейски и 
професионални ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и 
писане), целящи адекватното слухово и зрително възприемане на информация, поднесена на английски 
език, както и активната способност да се реагира в съответствие със стилистиката и нормите за 
междукултурно общуване. Пропорцията общ : специализиран език е 1 : 2. Модерната техническа база на 
ДЧЕОПЛ позволява ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: езикови 
лаборатории, видео, касетофони и компютри. 
ПРЕДПОСТАВКИ: 
Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по езика и елементарна граматика, 
съчетани с усвоен елементарен речников материал, преподаван в средните училища. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
При подбора и структурирането на учебното съдържание се използва интегриран теоретично – 
практически комуникативен подход, съобразен с функционалните потребности на студентите да 
използват езика в общокултурна и професионална среда. Използват се разнообразни интерактивни 
методи като дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и разработка на индивидуални 
проекти по тема (при текущи консултации с преподавател), компютърни тестове по граматика и лексика 
по нива и превод на научно-техническа литература по специалността. Модулният принцип на 
чуждоезиковото обучение позволява синтез на аудиторното усвояване на знания от дадена предметна 
област с индивидуални форми на работа. 
МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
В края на първия семестър студентите получават заверка, базирана на участието им в семинарни 
упражнения, самостоятелна изява и писмени тестове. След приключване на периода на обучението през 
двата семестъра се полага изпит, който се състои от два компонента – писмен (50%) и устен (50%).  
Писменият изпит се основава на изучавания материал от учебниците и допълнителните материали за 
съответното ниво, а устният представлява превод от английски на български език на откъси от 
предварително зададен  автентичен текст по специалността и/или презентация върху тема по 
специалността. При текуща оценка на контролните и задачите през двата семестъра отличен (5, 50) 
студентите се освобождават от изпит. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Английски. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
Изработени са редица помагала по европейски проекти и в сътрудничество с Британски съвет  в областта 
на специализираното обучение по английски език  за научни и бизнес цели. Ползват се наличните 
ресурси на  английската библиотека, както и предоставени оригинални софтуерни програми за обучение 
по английски език. 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на дисциплината: 
Интердисциплинарна 
кооперация 

Код: BMIg32 Семестър: V 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения, 
Самоподготовка, Курсова работа 

Часове за седмица: 
1 ЛУ  

Брой кредити: 2 
 

ВОДЕЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  
доц. д.р. Васил Тотев Гълъбов (ФА),тел.: 965 2648, еmail: vtg@tu-sofia.bg 
доц. д.р. Станислав Енев (ФА),тел.: 965 3941, еmail: enev@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовни студенти по специалност “Мехатроника и информационна 
техника” на Факултета по Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт на 
ТУ – София за образователно квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е изграждането 
на умения у студентите за сътрудничество в интердисциплинарни екипи чрез изпълнение 
на развоен проект в съответната среда по конкретно възложено задание. Студентите ще 
бъдат групирани в малки екипи, които ще бъдат натоварени със задачи за 
самоорганизация и разпределение на задачите по изпълнение на проекта. След завършване 
на курса, студентите ще могат да координират процеси, структури, отговорности и 
взаимодействия в рамките на един проект; ще познават принципите на моделно-
базираните подходи за проектиране и основите на SysML; ще познават основните 
принципи на виртуалното инженерство и прилагат методи за проектиране на базата на 
виртуална реалност; ще разбират ползите от ранното валидиране при разработването на 
продукти; ще имат умения за работа в екип. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Разработване на продукти – 
процес; Избор на мехатронно решение; Методи за ранно валидиране; Валидиране и 
верификация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Електротехника и електроника, Цифрова техника, Електронна 
схемотехника, Основи на конструирането, Техническа механика, Производствен 
мениджмънт, Мехатронни системи и продукти 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Ръководство на курсова работа  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Едночасова текуща оценка (20 % от общата оценка), 
курсова работа – представяне и защита (80 %). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  Alt, O., Modell-basierte Systementwicklung mit 
SysML. In der Praxis. In: Modellbasierte Systementwicklung mit SysML, 2012. 2. Janschek, K., 
(2010), Systementwurf mechatronischer Systeme. Methoden - Modelle - Konzepte. Berlin, 
Heidelberg: Springer, 2010. 3. Weilkiens, T., (2008), Systems engineering mit SysML/UML. 
Modellierung, Analyse, Design. 2., aktualisierte u. erw. Aufl. Heidelberg: Dpunkt-Verl, 2008. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на дисциплината: 
Динамика на системите и регулираща 
техника 

Код: BMIg33 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 ч., СУ-0 ч., ЛУ-2

Брой кредити: 
6 

 
ЛЕКТОР: доц.д-р инж. Васил Т. Гълъбов, ФА, Катедра АНП, тел.: 965 2298. доц.д-р 
инж. Марин Б. Маринов, Технически Университет-София,  ФЕТТ, катедра ЕТ,  тел.: 
965 2828, 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност „Мехатроника и 
информационна техника” на ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-
квалификационната степен “бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта на курса “Динамика на системите и регулираща техника” е студентите да се 
запознаят основите на измервателната със системотехническия подход. В частта, 
касаеща регулиращата техника са представени основите на класическата теория на 
линейните системи и на изследването на тяхната стабилност. В частта, касаеща 
измервателната техника е разгледана основно проблематиката структурите на 
измервателните системи, грешките и на измерването на неелектрически величини.  
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Понятие за система; дефиниции, математическо описание на линейни системи. 
Трансформация на Лаплас. Системни функции, диаграма на Боде, основни типове 
линейни системи. Стабилност на системи за автоматично регулиране. Синтез на 
системи за автоматично регулиране 
Основи на измервателната техника. Грешки, представяне на резултати от измервания. 
Активни и пасивни сензори. Сензори за магнитни величини, механични величини, 
термични величини, оптични величини и  химико-биологични величини. Основи на 
цифровите измервателни системи. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на електротехниката, Електроника. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, диапозитиви, презентации и 
слайдове. Семинарни упражнения, на които се решават задачи. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Föllinger, O.: Regelingstechnik, Hanser 
Verlag, 2009.; 2. Schrüffer, E.: Elektrische Messtechnik, Hanser Verlag, 2012; 3. Skript 
MRT, 2012.  
 



ХАРАКТЕРИСТИКАНАУЧЕБНАТАДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

" Мехатронни системи и продукти (с 
уъркшоп)" 

Код: BMIg34 
 

 
Семестър:5 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни упражнения.  

Часове за седмица: 
Л-3 ч.,СУ-0ч.,ЛУ-2ч. 

Брой кредити:5 

ЛЕКТОР:проф.д-р Младен Стоилов Милушев, тел.:9653433,  
email:mcm@tu-sofia.bgTехническиуниверситет –София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯПЛАН:  
Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти по учебния план по специалността 
„Мехатроника и информационна техника” на ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-
квалификационната степен „бакалавър”. 
ЦЕЛИ НАУЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Да запознае студентите с фундаментални знания по изграждането на мехатронни системи, 
моделиране на мехатронни системи, подходящите оптимизационни стратегии на мехатронни 
системи, както и методика за конструиране на мехатронни продукти. Студентите се запознават 
с разликите между системните понятия в областта на Мехатрониката и тези от областта на 
класическото Машиностроене. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Студентите се запознават със специфичните предизвикателства пред интердисциплинарната 
съвместна работа в рамките на Мехатрониката, за да могат да вникват в причините, 
изискванията и методическото осъществяване на този вид интердисциплинарно 
сътрудничество, да разпознават съществените трудности, както и особеностите при 
създаването на мехатронни продукти от гледна точка на системното конструиране. 
В края на обучението си Студентите се научават да прилагат на практика знанията, получени 
при задълбоченото изучаване на областта Мехатроника за създаване на примерни мехатронни 
системи и продукти. Уменията включват моделиране, създаване на симулации,  конструиране, 
работа с регулиращи и управляващи устройства, програмиране. Работейки в екип Студентите 
се получават реален опит с интеграцията на отделните компоненти в цялостна функционираща 
система, комуникацията помежду си, взимането на решения и коригиращи мерки за 
преодоляване на възникналите проблеми. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания от курсовете по механика, конструиране, 
електротехника, измервателна и регулираща техника, информатика.  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, 
лабораторниупражнениячерез реализираация на проект (Workshop) "МЕХАТРОННИ 
СИСТЕМИ И ПРОДУКТИ". 
МЕТОДИ НАИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНКА:  Писмен изпит. 
ЕЗИКНАПРЕПОДАВАНЕ:немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАЛИТЕРАТУРА: 

1. Isermann, R.: Mechatronische Systeme - Grundlagen. Berlin: Springer, 2008 
2. Roddeck, W.: Einführung in die Mechatronik. Stuttgart: B. G. Teubner, 2013 
3. Töpfer, H.; Kriesel, W.: Funktionseinheiten der Automatisierungstechnik. Berlin: Verlag 

Technik, 1988 
4. Föllinger, O.: Regelungstechnik. Einführung in die Methoden und ihre Anwendung. 

Heidelberg: Hüthig, 1994 
5. Bretthauer, G.: Modellierung dynamischer Systeme. Vorlesungsskript. Freiberg: TU 

Bergakademie, 1997 
6. Ръкописи от лекции на немски преподаватели от Университет Карлсруе 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Хибридни и електрически 
автомобили 

Код: BMIg35.1 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции 

Часове за седмица: 
Л –  2 часа

Брой кредити: 4 
 

 
ЛЕКТОР: доц.д-р инж. Марин Б. Маринов, доц.д-р инж. Г. Николов 
Технически Университет-София,  ФЕТТ, катедра ЕТ,  тел.: 965 2828, 965 3336, e-mail: 
mbm@tu.sofia.bg, gnikolov@tu.sofia.bg 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема дисциплина за 
редовни и задочни студенти по специалност “Мехатроника и информационна техника” на 
Факултет по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ-София за 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
познават принципа на действие на полупроводниковите елементи и основните им 
приложения; да определят важни параметри от характеристиките им и да оценяват влиянието 
на режима и температурата върху действието на елементите; да могат да осигуряват нормален 
режим на работа на елементите и да изчисляват основните параметри, свързани с работата им; 
да сравняват полупроводниковите елементи и избират подходящ елемент за конкретно 
приложение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни свойства на 
полупроводниците;   Стандартни диоди и диоди със специално предназначение; Биполярни 
транзистори; Тиристори; Полеви транзистори с изолиращ PN преход; MOS транзистори; 
Оптоелектронни елементи; Въведение в интегралните схеми; Дисплеи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Електротехника, Материалознание. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, мултимедийни средства за 
електронно обучение,  които позволяват да се визуализират с анимации и интерактивни 
програми основните процеси в полупроводниковите елементи, основните им характеристики 
и параметри, както и тяхното изменение от режима и температурата, лабораторните 
упражнения с протоколи и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки с 
тестове от лабораторните упражнения в средата и края на семестъра (общо 40%), изпит с 
тестове (60%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1.  Michael Reisch,  Elektronische Bauelemente : Funktion, Grundschaltungen, Modellierung mit 

SPICE, 2007 
2.  Rudolf Müller, Grundlagen der Halbleiter-Elektronik, 1995 ; Halbleiter-Elektronik,1. 
3.  Jan Guido Donath Halbleiter-Bauelemente und Grundschaltungen : eine Einführung, 2008 

4.  Kurt Hoffmann. Systemintegration: vom Transistor zur großintegrierten Schaltung, 2011 
5.  Ben G. Streetman and Sanjay Kumar Banerjee, Solid state electronic devices, 2006 
6.  S. M. Sze, Semiconductor devices: physics and technology 2005 

 

  

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Материалознание 1, 2 

Номера: BMIg36-1 
         и BMIg40-1

Семестър:    
5- ти и 6-ти 

Вид на обучението: 
Лекции (Л),  
семинарни упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 
Л - 2 ч., СУ - 1 ч. (5-ти семестър) 
Л - 2 ч., СУ - 1 ч. (6-ти семестър) 

Брой 
кредити: 

4 + 5 = 9
 

ЛЕКТОРИ: Проф. дтн инж. Виктор Анчев, каб. 3506, тел. 965 2236, еmail: v.anchev@tu-
sofia.bg  

           Гл. ас. д-р инж. Спилко Хубенов, каб. 3413, тел. 965 2710, еmail: 
s_hubenov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София, Машинно-технологичен факултет, катедра  
”Материалознание и технология на материалите” 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 
редовни студенти по специалност “Мехатроника и информационна техника” на 
Германския факултет за инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ – София за 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Материалознание” е 
студентите да получат знания за строежа, свойствата и приложението на материалите и 
технологиите за тяхното получаване и обработване. Те ще им позволят бързо и 
компетентно  да решават въпросите за качеството и надеждността на изделията, а също 
така и редица важни проблеми, свързани с избора и целесъобразното  приложение на 
материалите и технологиите. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се общата теория за строежа на атом и 
ансамбъл от атоми, междуатомни връзки, химична термодинамика, кристално и аморфно 
състояние, фазови превръщания, дифузия, дефекти на решетката, методи за изследване и 
изпитване на материалите. Подробно се изучават металните, неметалните неорганични 
(керамики, стъкла), неметалните органични (полимери) и композиционните материали – 
структура, свойства (физични, химични и механични) и приложение. Разглеждат се и 
технологиите за тяхното добиване, термично обработване, заваряване, леене и пластично 
деформиране. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по химия и физика. 
МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на шрайбпроектор, 
диапозитиви, нагледни материали и върху черната дъска, всеки студент получава и ползва 
манускрипт. Семинарните упражнения се провеждат аудиторно затвърдяват и разширяват 
придобитите в лекциите знания.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на трети семестър. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ilschner, B.; Werkstoffwissenschaften, Springer Verlag, 1990. 
2. Hornbogen, E.; Werkstoffe, Springer Verlag, 1987. 
3. Macherauch, E; Praktikum in Werkstoffkunde, Vieweg, 1989. 
4. Schumann, H.; Metallographie, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1990. 
5. Hornbogen, E., N. Jost, M. Thumann; Werkstoffe – Fragen und Antworten, Springer Verlag, 
1991. 
6. Weißbach, W., U. Bleyer, M. Bosse; Aufgabensammlung Werkstoffkunde und 
Werkstoffprüfung, Vieweg, 1993. 
7. König, R., L. Hering; Programmierte Prüfungsfragen zur Werkstoffkunde, DVS Verlag, 1988. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Техническа термодинамика и 

топлопренасяне I 

Код: 
BMIg37-1 

Семестър:  
V 

Вид на обучението: 
Лекции; Семинарни упражнения;  

Изпит 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа; СУ – 2 часа 

Брой на 
кредитите:  

8
ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р инж. Мерима Йорданова Богева-Златева, ЕМФ, тел. 02 965 2509, e-mail: mzlat@tu-
sofia.bg, Технически университет - София 

доц. д-р инж. Eвгени Стоянов Крайчев, МЕМФ, тел. 02 8060476, e-mail: 
e_kraichev@yahoo.com 

Минно-Геоложки университет св. Иван Рилски 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
Техническа термодинамика и топлопренасяне I  е избираема дисциплина за студентите от 
специалност „Мехатроника и информационна техника” на ФаГИОПМ, образователно-
квалификационна степен „бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
След завършване на курса студентите трябва да имат познания за принципите на 
термодинамиката и за практическото им приложение при различните машинни процеси. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Разглеждат се първия и втория принцип на термодинамиката, основите на ексергийния 
анализ, както и термодинамичните основи на машинните кръгови процеси. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ:  
Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини съгласно учебния план. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекциите се изнасят с презентационна техника и чрез нагледни материали (слайдове). 
Семинарните упражнения са приложение на придобитите в лекциите знания чрез решаване 
задачи. Студентите предварително получават записки по лекционния материал, а за всяко 
семинарно упражнение – комплект от формули, необходими за разглежданите в него задачи. 
 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Полага се общ писмен изпит по дисциплините „Техническа термодинамика и 
топлопренасяне I” и „Техническа термодинамика и топлопренасяне II” след 
двусеместриално обучение. Писменият изпит се състои от писмени решения на 4 задачи за 
част „Техническа термодинамика и топлопренасяне I” и 5 задачи за част „Техническа 
термодинамика и топлопренасяне II”. Максималният брой точки за всяка задача е различен, 
в зависимост от сложността й. Максималният брой точки, които могат да се получат за всяка 
от частите е 50. На базата на получените точки се формира крайната оценка. 
 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

Лекционни записки 
Ernst G. – Thermodynamik I, 2003, Müller J. – Grundstudium Thermodynamik I Theorie 

und Aufgaben, ISBN 3-86111-016-4, Shaker, 1994., Elsner N. – Grundlagen der technischen 
Thermodynamik Band 1, ISBN 3-05-501389-1, Akademie Verlag, 1993. 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на  учебната 
дисциплината: 
Информационна техника 

Код:  BMIg38 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения

Часове за седмица: 
Л – 2 
СУ - 1

Брой кредити: 4 
 

 
ЛЕКТОР:   

доц. д-р Велко Иванов Илчев, катедра “Компютърни системи и технологии” 
Технически университет - София, филиал Пловдив 

e-mail: iltchev@tu-plovdiv.bg, GSM: 0895-587475 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Мехатроника и информационна техника (на немски език)”, Факултет 
по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет - 
София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Да въведе студентите в теоретичните основи на 
информационните технологии, както и им даде практически умения за писане на програми на 
езици за структурно и обектно-ориентирано програмиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА Основни теми: Видове компютърни архитектури. 
Способи за управление на хардуера посредством езици от ниско и от високо ниво. Еволюция на 
различните стилове в програмирането. Основни управляващи структури и структури от данни. 
Работа с указатели. Основни характеристики на обектно-ориентираното програмиране: 
капсулиране, наследяване и полиморфизъм. Инстанции и member-функции, конструктори и 
деструктори, указатели и псевдоними, friend-функции, статични функции, виртуални функции и 
оператор-функции. Обектноориентирано и компонентно програмиране в среди поддържащи 
събития: компоненти и обекти, прехващане и реагиране на събития на операционната система. 

ПРЕДПОСТАВКИ няма (това е въвеждаща учебна дисциплина) 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции - с използване на мултимедийни презентации, 
семинарни упражнения - студентите извършват практическа реализация на класически 
алгоритми, но със средствата на структурното и на обектно-ориентираното програмиране. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът е писмен. Студентите трябва да 
създадат части от приложение на C++. Оценява се програмният код на C++.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Stroustrup B., The C++ Programming Language (4-th 
Edition), Addison-Wesley, ISBN: 0-321-56384-0, 2013. 2. Lippman S., The C++ Primer (5-th 
Edition), Addison-Wesley, ISBN: 0-321-71411-3, 2012. 3. George T., Heineman G.T., Pollice G. & 
Selkow S., Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide, [Kindle Edition], O'Reilly Media, ASIN: 
B01DAWPK6S, 2016. 4. Calvert Ch., Borland C++ Builder 3 Unleashed, Sams Publishing, ISBN: 0-
672-31265-4, 1998. 5. Gamma E., Helm R., Johnson R. & Vlissides J., Design Patterns - Elements of 
Reusable Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, ISBN: 0-201-63361-2, 1995. 6. 
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers /2012/n3337.pdf 7. http://docs.embarcadero.com/ 
products/rad_studio/ 

 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на  учебната 
дисциплината: 
Практикум - Информационна 
техника 

Код:  BMIg39 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 0 
ЛУ - 2

Брой кредити: 2 
 

 
ЛЕКТОР:   

доц. д-р Велко Иванов Илчев, катедра “Компютърни системи и технологии” 
Технически университет - София, филиал Пловдив 

e-mail: iltchev@tu-plovdiv.bg, GSM: 0895-587475 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Мехатроника и информационна техника(на немски език)”, Факултет 
по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет - 
София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Да въведе студентите в теоретичните основи на 
информационните технологии, както и им даде практически умения за писане на програми на 
езици за структурно и обектно-ориентирано програмиране. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА След завършване на Практикума студентите трябва да 
са в състояние да разбиват комплексни задачи на прости модули, които впоследствие да 
описват с помощта на програмен код, включващ съответстващи алгоритми и структури от 
данни. Този програмен код трябва да бъде добре-структуриран и ефективно-работещ, съгласно 
изискванията на обектно-ориентирания стил на програмиране, в частност - стила на 
програмиране на C++. За целта студентите трябва да усвоят и работата с конкретна развойна 
среда. 

ПРЕДПОСТАВКИ няма (това е въвеждаща учебна дисциплина) 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: студентите биват разделени на малки групи от по 4 души. 
Всяка група получава отделна задача (отделен проект), при решаването на която ще се премине 
през 5 отделни фази: запознаване с проблема; определяне на отделните програмни модули, 
както и на алгоритмите и структурите от данни за програмната им реализация; практическа 
реализация (писане на програмен код); тестове на написания софтуер; изготвяне на техническа 
документация. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Студентите трябва да създадат приложение на 
C++. Оценява се написаният програмен код на C++ и документацията към него.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Stroustrup B., The C++ Programming Language (4-th 
Edition), Addison-Wesley, ISBN: 0-321-56384-0, 2013. 2. Lippman S., The C++ Primer (5-th 
Edition), Addison-Wesley, ISBN: 0-321-71411-3, 2012. 3. George T., Heineman G.T., Pollice G. & 
Selkow S., Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide, [Kindle Edition], O'Reilly Media, ASIN: 
B01DAWPK6S, 2016. 4. Calvert Ch., Borland C++ Builder 3 Unleashed, Sams Publishing, ISBN: 0-
672-31265-4, 1998. 5. Gamma E., Helm R., Johnson R. & Vlissides J., Design Patterns - Elements of 
Reusable Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, ISBN: 0-201-63361-2, 1995. 6. 
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers /2012/n3337.pdf 7. http://docs.embarcadero.com/ 
products/rad_studio/ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Материалознание 1, 2 

Номера: BMIg36-1 
         и BMIg40-1

Семестър:    
5- ти и 6-ти 

Вид на обучението: 
Лекции (Л),  
семинарни упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 
Л - 2 ч., СУ - 1 ч. (5-ти семестър) 
Л - 2 ч., СУ - 1 ч. (6-ти семестър) 

Брой 
кредити: 

4 + 5 = 9
 

ЛЕКТОРИ: Проф. дтн инж. Виктор Анчев, каб. 3506, тел. 965 2236, еmail: v.anchev@tu-
sofia.bg  

           Гл. ас. д-р инж. Спилко Хубенов, каб. 3413, тел. 965 2710, еmail: 
s_hubenov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София, Машинно-технологичен факултет, катедра  
”Материалознание и технология на материалите” 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 
редовни студенти по специалност “Мехатроника и информационна техника” на 
Германския факултет за инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ – София за 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Материалознание” е 
студентите да получат знания за строежа, свойствата и приложението на материалите и 
технологиите за тяхното получаване и обработване. Те ще им позволят бързо и 
компетентно  да решават въпросите за качеството и надеждността на изделията, а също 
така и редица важни проблеми, свързани с избора и целесъобразното  приложение на 
материалите и технологиите. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се общата теория за строежа на атом и 
ансамбъл от атоми, междуатомни връзки, химична термодинамика, кристално и аморфно 
състояние, фазови превръщания, дифузия, дефекти на решетката, методи за изследване и 
изпитване на материалите. Подробно се изучават металните, неметалните неорганични 
(керамики, стъкла), неметалните органични (полимери) и композиционните материали – 
структура, свойства (физични, химични и механични) и приложение. Разглеждат се и 
технологиите за тяхното добиване, термично обработване, заваряване, леене и пластично 
деформиране. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по химия и физика. 
МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на шрайбпроектор, 
диапозитиви, нагледни материали и върху черната дъска, всеки студент получава и ползва 
манускрипт. Семинарните упражнения се провеждат аудиторно затвърдяват и разширяват 
придобитите в лекциите знания.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на трети семестър. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ilschner, B.; Werkstoffwissenschaften, Springer Verlag, 1990. 
2. Hornbogen, E.; Werkstoffe, Springer Verlag, 1987. 
3. Macherauch, E; Praktikum in Werkstoffkunde, Vieweg, 1989. 
4. Schumann, H.; Metallographie, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1990. 
5. Hornbogen, E., N. Jost, M. Thumann; Werkstoffe – Fragen und Antworten, Springer Verlag, 
1991. 
6. Weißbach, W., U. Bleyer, M. Bosse; Aufgabensammlung Werkstoffkunde und 
Werkstoffprüfung, Vieweg, 1993. 
7. König, R., L. Hering; Programmierte Prüfungsfragen zur Werkstoffkunde, DVS Verlag, 1988. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Основи на конструирането III 

Номер: 
BMIg40.2

Семестър: 6 

Вид на обучението: 
лекции; упражнения; 

Часове на седмица: 
2 ч.; 1 ч.

Брой кредити: 
                  5 

 
ЛЕКТОРИ: Технически университет София: 
доц. д-р инж. Петър Колев, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3273, pkolev@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич, ФТ, кат. ЖПТ, тел.: +359 (0)2 965 2932, s_purgic@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Владислав Иванов, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3885, vvi@tu-sofia.bg 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема дисциплина, по 
германска учебна програма, за редовни студенти по специалността "Мехатроника и 
информационна техника" (на немски език) във Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София за образователно квалификационната 
степен "бакалавър". 
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да разшири познанията от 
ОК II за конструиране и изработване на съответни машиностроителни чертежи, при спазване 
на техническите стандарти, за разчитане на 2-мерни и 3-мерни изображения и за анализиране 
на съществуващи и създаване и изчисляване на нови конструкции на машинни елементи и 
машини, като съединения, лагери, валове, съединители,  предавки и др. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината ОК III включва 
лекции за видовете, характеристиките и изчисляването на съединенията вал-главина, чрез 
зацепване, на съединенията вал-главина, чрез триене и на винтовите съединения, както и за 
основното уравнение за якостно изчисляване на машинните елементи, за работните и 
допустимите напрежения и за изчисляването при статично и динамично натоварване. 
Дисциплината ОК III включва и лабораторни упражнения, със задачи относно лекционните 
теми, където с практическа работа се изграждат професионалните знания и умения на 
машинния инженер. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Общите курсове по "Висша Математика", "Техническа Механика", 
"Материалознание" и др.,  както и курсът по  ''Основи на конструирането II (ОК II)''. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции във формата на мултимедийна презентация, 
изнасяна с компютър и проектор, където се представят теоретичните основи на учебния 
материал. Упражнения, където се разработват и дискутират практически насочени 
конструктивни задачи със скици, чертежи и изчисления към тях. Дава се възможност за 
прилагането на компютърен софтуер. Студентите работят върху задачите в групи (тимове). 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: В лабораторните упражнения студентите 
решават практически задачи във връзка с лекционната тематика. Процесът се контролира и 
направлява от академичният състав по време на планирани заседания със студентските 
тимове. Не се поставят оценки. Успешното решаване на задачите е условие за заверка на 
текущия семестър и допускане на писмен изпит в края на 5-ия семестър от следването (в две 
части, теоретична и конструктивна). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
[1] Lehrmaterialien des Instituts für Produktentwicklung Karlsruhe (IPEK). 
[2] Steinhilper, W.; B. Sauer (Eds.); A. Albers u.:  
 Konstruktionselemente des Maschinenbaus, Band 1, Band 2. Springer, Berlin 2012, 2008. 
[3] Niemann, G.; H. Winter; B-R. Höhn:  
 Maschinenelemente, Band 1, Band 2, Band 3. Springer, Berlin 2005, 2003, 2004.  
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Избрани теми от виртуалното инженерство 

Код:  BMIg41.2 Семестър: 
6 

Вид на обучението: 
Лекции и упражнения 

Часове на седмица: 
Л- 2 ч., СУ – 1 ч. 

Брой кредити:  
5 
 

 
ЛЕКТОРИ: 
 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
Избираема дисциплина за редовните студенти, обучавани за получаването на  
образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност Мехатроника и 
информационна техника (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и 
промишлен мениджмънт, ТУ-София. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 
Основна задача на дисциплината е усвояване на фундаментални понятия за приложение на 
компютърните системи в процеса на проектиране и придобиване на умения за използване на 
съвременни програмни продукти. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Разглеждат се основни понятия за структурата и компонентите на системи за 
автоматизирано проектиране и начина на представяне на геометричната информация. Дават 
се необходимите сведения за основните характеристики на техническите средства и 
функционалните възможности на програмните системи. Създават се умения за 
самостоятелна разработка на задачи с приложение на системи за автоматизирано 
проектиране. В резултат студентите придобиват знания и умения да използват 
разпространените в практиката системи за автоматизирано проектиране при изпълнение на 
учебно-изследователски задачи и дипломното проектиране.  
Лабораторните упражнения се провеждат в зали, обзаведени с  компютри в среда на 
Windows. Създават се умения за самостоятелна разработка на проблеми за моделиране и 
визуализиране на сложни геометрични обекти чрез програмни системи за геометрично 
моделиране и визуализиране. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са базови познания по висша математика, по компютърни 
технологии и конструиране. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 
Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали,  слайдове в електронен формат, 
компютър и мултимедиен прожектор. Лабораторни упражнения, изпълнявани в компютърен 
учебен клас, по времето на които се решават задачи, разработвани по групови задания. 
Курсова задача, обхващаща комплексен проблем, разработвана по индивидуално задание.  
На студентите се предоставят и помощни учебни материали в електронен форма. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски или английски. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Записки от лекциите. 2. Grigore Burdea, Philippe 
Coiffet: Virtual Reality Technology, Second Edition, John Wiley & Sons, 2003. 3. Sherman, W. R., А. 
Craig, Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design, The Morgan Kaufmann Series in 
Computer Graphics, 2002. 4. Craig, A., W. R. Sherman, J. D. Will,  Developing Virtual Reality 
Applications: Foundations of Effective Design, Morgan Kaufmann, 2009. 5. Alan B. Craig, 
Understanding Augmented Reality: Concepts and Applications, Morgan Kaufmann, 2013. 6. Behr, D., 
Reiners, Don’t be a WIMP, SIGGRAPH 2008, SIGGRAPH Course Notes, 2008. 7.Manocha, D., P. 
Calamia, M, C. Lin, L. Savioja, N. Tsingos,  Interactive Sound Rendering,  SIGGRAPH 2009, SIGGRAPH 
Course Notes, 2009. (http://gamma.cs.unc.edu/SOUND09/) 8. Otaduy, M., T. Igarashi, J. J. LaViola, Jr.,  
Interaction: interfaces, algorithms, and applications,  SIGGRAPH 2009, SIGGRAPH Course Notes, 2009.  
9. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar. Computer Graphics: Principle and Practice, 
3-rd Edition, Addison Wesley, 2013. 10. Don Brutzman, Leonard Daly. X3D: Extensible 3D Graphics for 
Web Authors. Morgan Kaufmann, 2007. 11. Материали, описващи функционалните възможности 
на Solid Works. 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на учебната дисциплина: 
Компютърни архитектури  

Код: BMIg42.1  Семестър: 6 

Вид на обучението:  
Лекции, Лабораторни Упражнения, 
Семинарни Упражнения  

Часове за седмица: 
Л – 3 ч., ЛУ – 2 ч. 
СУ – 1 ч. 
 

Брой кредити: 6 

 
ЛЕКТОР: Проф. д-р Пламенка Боровска (ФКСУ), тел. 965-2524, email: pborovska@tu-sofia.bg 
Технически Университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за редовни и 
задочни студенти по специалност “Мехатроника и информационна техника” на Факултет по 
германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ-София за образователно-
квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите от 
специалност “Компютърни Системи и Технологии (на немски език)” c компютърните 
архитектурите, паралелни изчислителни системи и суперкомпютърните архитектури, 
комплекси и мрежи.   
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проследява се развитието на компютърните 
архитектури, компютърните клъстери и суперкомпютри. Разглеждат се представянето на 
паралелизма в приложенията, понятие за процес и проблемите за синхронизация и 
комуникация. Разглеждането на базовите паралелни компютърни архитектури засяга 
изучаването на дефиниционното пространство и основите характеристики. Дава се сравнително 
описание на базовите ПКС - мултипроцесорни, векторни, конвейерни, систолични, 
асоциативни, потокови, вътрешно-мрежови и др. Представят се концепциите, принципите, 
моделите и архитектурните стилове на високопроизводителните компютърни системи, 
комплекси и мрежи. След завършване на курса, студентите ще могат да изградят ефективна 
инфраструктура на високопроизводителни компютърни системи и комплекси, да правят 
сравнителен анализ и да оценяват предимствата и недостатъците между алтернативни решения.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Полупроводникови елементи, Синтез и анализ на алгоритми, Анализ и 
синтез на логически схеми, Организация на компютри, Операционни системи, Програмни 
езици.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и мултимедийни 
презентации, лабораторните и семинарните упражнения завършват с протоколи от 
експериментите.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лекционен материал - http://cs.tu-sofia.bg/ ). 2. П. Боровска, 
Компютърни Системи, учебник, Сиела 2012. 3. Hennessy, Patterson. Computer Architecture, 5th Edition, A 
Quantitative Approach, Morgan Kaufmann, 2011.4. Hennessy, Patterson. Computer Organization and Design, 5th Edition, 
Morgan Kaufmann, 2013. 5. W. Dally, B. Towles, Principles and Practices of Interconnection Networks, Morgan 
Kaufmann, 2004. 6. Borovska, P., Ivanova D., Communication Performance of a Recirculative Omega High-Speed System 
Area Network for HPC, 12th International Conference on Computer Systems and Technologies, Vienna University of 
Technology, Vienna, Austria, June 16 - 17, 2011, ISBN: 978-1-4503-0917-2, pp. 491-497, digital library ACM 2011 
Proceeding (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2023607). 6. Borovska, P., Ivanova, D., Ivanov K., Georgiev G.,  
Generalized Simulation Model of a Switch for High-Speed Interconnection Networks, International Scientific Conference 
Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia, University for Information Science and Technology "St. Paul The Apostole", 01 
- 03 September 2011, ISBN: 978-954-438-914-7, pp. 17-22. 7. Borovska, P., Nakov O., Markov S., Ivanova D., Filipov F., 
Performance Evaluation of TOFU System Area Network Design for High-Performance Computer Systems, Proceedings of 
the European Computing Conference (ECC ’11), Paris, France, April 28-30, 2011, ISBN: 978-960-474-297-4, pp. 137-141.  

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Основи на конструирането IV 

Номер: 
BMIg43-1

Семестър: 6 

Вид на обучението: 
лекции; лаб. упражнения; 

Часове на седмица: 
4 ч.; 2 ч.

Брой кредити: 
                  8 

 
ЛЕКТОРИ: Технически университет София: 
доц. д-р инж. Петър Колев, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3273, pkolev@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич, ФТ, кат. ЖПТ, тел.: +359 (0)2 965 2932, s_purgic@tu-sofia.bg 
гл.ас. д-р инж. Владислав Иванов, МФ, кат. МЕНК, тел.: +359 (0)2 965 3885, vvi@tu-sofia.bg 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина, по 
германска учебна програма, за редовни студенти по специалността "Мехатроника и 
информационна техника" (на немски език) във Факултета за германско инженерно обучение 
и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София за образователно квалификационната 
степен "бакалавър". 
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да разшири познанията от 
ОК III за конструиране и изработване на съответни машиностроителни чертежи, при 
спазване на техническите стандарти, за разчитане на 2-мерни и 3-мерни изображения и за 
анализиране на съществуващи и създаване и изчисляване на нови конструкции на машинни 
елементи и машини, като съединения, лагери, валове, съединители,  предавки и др. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Съдържанието на дисциплината ОК IV включва 
лекции за видовете, характеристиките и изчисляването на съединителите за валове и на 
предавките в общ контекст. Относно зъбните предавки се преподават по-конкретни знания за 
определянето на геометричните параметри на еволвентното зацепване и за изчисляването на 
товароносимост му. Лекциите завършват с раздел относно видовете, характеристиките и 
изчисляването на хидравличните елементи и схеми в машиностроенето. Дисциплината ОК 
IV включва и лабораторни упражнения, със задачи относно лекционните теми, където с 
практическа работа се изграждат професионалните знания и умения на машинния инженер. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Общите курсове по "Висша Математика", "Техническа Механика", 
"Материалознание" и др.,  както и курсът по  ''Основи на конструирането III (ОК III)''. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции във формата на мултимедийна презентация, 
изнасяна с компютър и проектор, където се представят теоретичните основи на учебния 
материал. Упражнения, където се разработват и дискутират практически насочени 
конструктивни задачи със скици, чертежи и изчисления към тях. Дава се възможност за 
прилагането на компютърен софтуер. Студентите работят върху задачите в групи (тимове). 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: В лабораторните упражнения студентите 
решават практически задачи във връзка с лекционната тематика. Процесът се контролира и 
направлява от академичният състав по време на планирани заседания със студентските 
тимове. Не се поставят оценки. Успешното решаване на задачите е условие за заверка на 
текущия семестър и допускане на писмен изпит в края на 5-ия семестър от следването (в две 
части, теоретична и конструктивна), където се формира крайна оценка. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
[1] Lehrmaterialien des Instituts für Produktentwicklung Karlsruhe (IPEK). 
[2] Steinhilper, W.; B. Sauer (Eds.); A. Albers u.:  
 Konstruktionselemente des Maschinenbaus, Band 1, Band 2. Springer, Berlin 2012, 2008. 
[3] Niemann, G.; H. Winter; B-R. Höhn:  
 Maschinenelemente, Band 1, Band 2, Band 3. Springer, Berlin 2005, 2003, 2004.  
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на дисциплината: 
Обмен на данни в 
мехатронните системи 

Код: BMIg44 Семестър: VII 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни 
упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, 
ЛУ – 3 часа. 

Брой кредити: 6 
 

ЛЕКТОР:  
доц. д.р. Марин Беров Маринов (ФЕТТ),тел.: 965 2828, еmail: mbm@tu-sofia.bg 
доц. д.р. Васил Тотев Гълъбов (ФА),тел.: 965 2648, еmail: vtg@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 
дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Мехатроника и 
информационна техника” на Факултета по Германско Инженерно Обучение и Промишлен 
Мениджмънт на ТУ – София за образователно квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае 
студентите с най-широко прилаганите интерфейси и протоколи за междучипова и 
междуустройствена комуникация в мехатронните системи, както и да изгради приложни 
умения за интегриране, конфигуриране и оживяване на комуникационни канали за обмен 
на данни в мехатронни продукти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: UART комуникация и 
контролери, RS232, RS485 и RS422 интерфейси; I2C, SPI – интерфейси; комуникация със 
сензорни устройства; CAN интерфейс и протоколи; USB спецификации; RFID технологии; 
Безжични комуникации – Bluetooth, Bluetooth LE, ZigBee, WiFi. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Електротехника и електроника, Цифрова техника, Електронна 
схемотехника 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с класически начин на преподаване с използване 
на нагледни материали, лабораторни упражнения с протоколи с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпитът върху въпроси по зададена тематика от 
конспект (80 %), лабораторни упражнения ( 20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Джиев, Ст., (2003), Индустриални мрежи за 
комуникация и управление., Изд. ТУ, С., 2003. 2. Heydon, R., (2012), Bluetooth Low Energy: The 
Developer’s Handbook, Prentice Hall, 2012. 3. Axelson, J., (2015), USB Complete: The Developer's 
Guide; Fifth Edition, Lakeview Research, 2015. 4. Axelson, J., (2007), Serial Port Complete; 2nd edition, 
Lakeview Research, 2007. 5. Farahani, Sh., (2008), Zigbee Wireless Networks and Transceivers, Newnes; 
PAP/COM edition, 2008. 6. Miles, St, et all (Ed.), (2011), RFID Technology and Applications, 
Cambridge University Press, 2011. 7. V. Himpe (2011), Mastering the I2C Bus: LabWorX 1, Elektor 
Electronics Publishing, 2011. 8. Grz. Niemirowski (2013), Serial port and microcontrollers: Principles, 
circuits, and source codes, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 9. J. Russell, R. Cohn 
(2012), Serial Peripheral Interface Bus, Bookvika Publishing, 2012. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Патентн и патентни стратегии в 
предприятието 

Код: BMIg 45 Семестър: 7 
 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове: 
Л - 3 часа, 
СУ – 1 часа

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  
проф. д-р юр. инж. Стефан Ангелов Стефанов, (ФаГИОПМ),тел.: 02/965 32 13, e-mail: 
stefanov@tu-sofia.bg Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 
редовни студенти по специалност „Мехатроника и информационна техника” (на немски 
език) на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) 
при ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплина има за цел да даде на студентите 
необходимите знания относно нематериалните обекти на индустриалната собственост - патенти 
и полезни модели за изобретения, промишлени дизайни, търговски марки и др., както и 
патентно-лицензионните стратегии за реализация на инвестиционните стоки в условията на 
стоково-пазарни отношения и конкуренция . 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът започва с кратко въведение в закрилата на 
индустриална собственост, при което студентите се запознават с нейната същност, функции, 
основни понятия, система и правни източници. По-подробно се набляга на: 

1. създаването и използването на обектите на индустриалната собственост, и по 
специално на патентите за изобретенията и ноу-хау, в процеса на разработване и 
внедряване на нови изделия и технологии в предприятията; 

2. условията и реда за тяхната правна закрила у нас и в чужбина; 

3. защита на правата на патентопритежателите и изобретателите; 

4. извършване на патентни проучвания за определяне на състоянието на техниката и за 
целите на патентната чистота на разработваната и произвеждана продукция; 

5. осъществяване на ефективна патентно-лицензионна стратегия по отношение на 
националния и международните пазари и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Не са необходими познания по други дисциплини. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на нагледни материали като 
презентации на powerpoint. Семинарните упражнения се използват за затвърждаване на 
материала чрез решаване на правни казуси и др. практически примери. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Писмен изпит (тест) в края на осми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Закон за патентите и регистрация на полезните модели от 1993; 2. Закон за марките и 
географските означения от 1999; 3. Закон за промишления дизайн от 1999; 
(http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=122 ) 4. Закон за 
авторското право и сродните му права - ДВ, бр. 56/1993 г; 5. Закон за защита на конкуренцията 
- ДВ, бр. 102/2008; 6. Джелепов, С./Стефанов, Ст.: Ръководство за упражнения по патентно-
лицензионна дейност, ТУ-София/Информа-Интелект 1990; 7. Саракинов, Г.: Патентно право в Р 
България, СИБИ, София 2008; 8. Каменова, Ц.: Авторско право, ИПН при БАН, София 2004; 9. 
Стефанов, Ст.: Международна закрила на полезните модели, ТУ-София, 2014. 



ХАРАКТЕРИСТИКАНАУЧЕБНАТАДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

" БиоМЕМС – микросистеми за науките за 
живота и медицината " 

Код: BMIg46.1 
 

 
Семестър:7 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни упражнения.  

Часове за седмица: 
Л-3 ч.,СУ-0ч.,ЛУ-2ч. 

Брой кредити:7 

ЛЕКТОР: доц. д-р Васил Тотев Гълъбов, тел. 965-3082, vtg@tu-sofia.bg, гл. ас. д-р инж. Борис 
Боянов Киров, тел.:0889604145, email:boris.kirov@tu-sofia.bg Tехнически университет –София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
Избираема учебна дисциплина за редовни студенти по учебния план по специалността „Мехатроника и 
информационна техника” на ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-квалификационната степен 
„бакалавър”. 
ЦЕЛИ НАУЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Да запознае студентите с основни познания в областта на приложението на микроелектромеханичните 
системи (МЕМС) в областта на биологията и медицината, проблематиката пред биологичното 
инженерство, биопроцесните системи и биомедицината, моделирането и изработката на МЕМС, както 
и интегрираното управление на системи от типа «лаборатории върху чип». 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Студентите се запознават със специфичните изисквания на биологичните, биомедицинските и 
биотехнологичните системи към средствата за контрол и автоматизация на процесите. Разглеждат 
типични примери от лабораторната, клиничната и индустриалната пракитика, за да вникнат в детайли в 
нуждата от нови методи и помощни средства, които да се прилагат в тези области. Студентите също 
така усвояват основните методи използвани при моделирането и изработката на МЕМС прилагани в 
биомедицинските и биопроцесните системи (БиоМЕМС), основи на микрофлуидните системи, части и 
сензори за тях, както и изработката на системи от типа „лаборатория върху чип“ и тяхното приложение 
в практиката. 
Обучението по дисциплината завършва с разработката на цялостна нова БиоМЕМС с реално 
приложение в лабораторната, клиничната или индустриалната практика. Това позволява на студентите 
да усвоят знания и умения в областта на разработката на високотехнологичен проект, работа в екип, 
практически подход към решаване на конкретен технически проблем и интегриране на всички знания в 
областта на мехатрониката и БиоМЕМС получени до този момент. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания от курсовете по основи на конструирането, информационен 
обмен в мехатронните системи, мехатронни системи и продукти.  
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и лабораторни упражнения в областта 
на биологичното инженерство, биопроцесните системи и бързо прототипиране на МЕМС. 
МЕТОДИ НАИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНКА:  Писмен изпит и курсов проект (по избор). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски/английски 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАЛИТЕРАТУРА: 

Menz, W., Mohr, J., O. Paul: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH-Verlag, Weinheim, 2005. 
2. M. Madou, Fundamentals of Microfabrication, Taylor & Francis Ltd.; Auflage: 3. Auflage. 2011. 
3. Aydin Tozeren, S. W. B., New Biology for Engineers and Computer Scientists. Upper Saddle 
River, NJ, Pearson - Prentice Hall., 2003. 4. Ballou, A. J. N. D. P., Fundamental Laboratory 
Approaches for Biochemistry and Biotechnology. Bethesda, MD, Fitzgerald Science Press, 1998. 
5. Berthier Jean, and Silberzan Pascal, Microfluidics for biotechnology, Boston : Artech House, 
2010. 6. Ellis Meng, Biomedical Microsystems, CRC Press, 1st edition, ISBN: 1420051229, Sept. 
17, 2010. 7. Frank A Gomez, Biological applications of microfluidics/ edited by Hoboken, N.J. : 
Wiley-Interscience, ©2008. 8. Gerald Urban, BioMEMS (Microsystems), Springer, 1st edition, 
May 5, 2006, ISBN: 0387287310. 9. Ръкописи от лекции на немски преподаватели от 
Университет Карлсруе 

 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на дисциплината: 
Сензорни системи 

Код: ВMIg47.2 Семестър:  7 
 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица: 
Л-3 часа, ЛУ-2 часа

Брой кредити:  7 

 
ЛЕКТОР: доц.д-р инж. Марин Б. Маринов, доц.д-р инж. Г. Николов 
Технически Университет-София,  ФЕТТ, катедра ЕТ,  тел.: 965 2828, 965 3336, e-mail: 
mbm@tu.sofia.bg, gnikolov@tu.sofia.bg 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема 
дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Мехатроника и 
информационна техника” на Факултет по германско инженерно обучение и промишлен 
мениджмънт на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  След завършване на курса студентите 
трябва да познават основните методи за преобразуването и обработката на основни 
физични, химични и биологични величини чрез електронни средства; да са запознати с 
особеностите на интегралните сензорни схеми и с осъществяването на връзката между 
сензорите и системите за контрол и управление.  
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Интегрални и интелигентни сензори. Интерфейсни схеми за  обработка на сензорните 
сигнали. Специализирани усилвателни схеми. Методи за аналогово-цифрово 
преобразуване използвани в сензориката. Сензори за магнитни величини, механични 
величини, термични величини, оптични величини и химико-биологични величини. 
Програмни среди за реализиране на сензорни системи. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на електротехниката, Измервания в електрониката, 
Аналогова и цифрова схемотехника. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 
лабораторните упражнения, изпълнявани според ръководство и протоколи, изработвани 
от студентите и проверявани от преподавателя. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:   
Писмен изпит в края на осми семестър (85 %) и лабораторни упражнения (15 %). 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Elmar Schrüfer, L. M. Reindl, B. Zagar, 
Elektrische Messtechnik, Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen, 10 Hrsg., München: 
Hanser Verlag, 2012. 2. J. G. W. Ramon Pallas-Areny, Sensors and signal conditioning, 2nd ed., 
John Wiley & Sons, 2001. 3. W. C. Dunn, Introduction to instrumentation, sensors, and process 
control, Norwood: Artech House, 2006. 4. R. Lerch, Elektrische Messtechnik, Heidelberg: 
Springer, 2010. 
. 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: Системи за реално 
време 

Код: BMIg48.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица: 
Л - 3 часа, ЛУ- 2 часа

Брой кредити: 7 
 

ЛЕКТОРИ:  
доц. д-р Васил Гълъбов,ФА,ТУ-София, тел. 02 965 3082, vtg@tu-sofia.bg;  
ас. Александър Маринчев, ФА,ТУ-София, тел. 02 965 3264, E-mail: amar@tu-sofia.bg  
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина 
за редовни и задочни студенти по специалност “Мехатроника и информационна 
техника” на Факултет по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 
на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания за 
структурата, функционалните характеристики и за практическите приложения на 
съвременни разпределни системи за реално време.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Класификация според изискванията и 
последствията при работа в реално време; Изисквания при проектиране на hard real-
time и soft real-time система; Периодично и тригерирано активиране на събитията; 
Принцип на time-scheduling, алгоритми Decreasing-Time, Backflow, Critical-Path; 
Програмируеми логически контролери (ПЛК) в автоматизирани системи, 
проектиране на хардуерна архитектура на системата; Изисквания към времевите 
съотношения при работа в реално време; Таймерни и броячни функции в ПЛК при 
работа в реално време в автоматизирана система с/без обратна връзка; Времеви 
съотношения при съвместна работа на ПЛК модули с различно функционално 
предназначение; Протоколи за комуникация в реално време на полево ниво – 
PROFIBUS, CAN, ASI; Сравнение на слоевете в OSI комуникационния модел при 
работа в реално време; Времеви съотношения при WAN комуникация. Технологии 
на пакетно превключване FrameRelay и на превключване на вериги ISDN; 
Времезакъснения при отдалечена комуникация; Комутация и рутиране на пакети, 
рутинг протоколи RIP, OSPF; Методи за оптимизиране на бързодействието - 
Inter/IntraVLAN комуникация и оптимизиране сканирането на рутинг таблицата; 
Безжична комуникация, особености на времевите съотношения.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Съществени познания по следните дисциплини от 
бакалавърската степен: Логика и Техническа информатика II. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни 
упражнения за проектиране и изследване на систeми за реално време. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит въз основа на 
преподадения материал с тежест 0,9 и оценка от участие в лабораторните занятия по 
дисциплината с тежест 0,1. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Buttazzo, Giorgio, Hard Real-Time 
Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications, New York, 
Springer, 2011; Wörn, Heinz, Brinkschulte, Uwe, Echtzeitsysteme Grundlagen, 
Funktionsweisen, Anwendungen, Springer, Berlin, 2005;  Ivanov,Sv., Nett,E., Stefan 
Schemmer, Automatic WLAN Localization for Industrial Automation in 7th IEEE 
International Workshop on Factory Communication Systems, Dresden, Germany,2008; 
Matthias Seitz, Speicher-programmierbare Steuerungen, Fachbuchverlag, Leipzig, 2003; 
Allan Johnson, CCNA Routing and Switching Practice and Study Guide: Exercises, 
Activities and Scenarios, Pearson Education, Cisco Press 2013. 
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