
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Екологични технологии и мениджмънт 

Код: 

BINDT43 

Семестър:  

VІІ 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 

Брой 

кредити: 

5 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Валентин Вълков Камбуров, ТУ–София, МТФ, кат. “Материалознание и технология 

на материалите“; тел. 965 3691; e-mail: vvk@tu-sofia.bg. 

доц. д-р Анна Димитрова Димитрова, ТУ–София, МТФ, кат. “Материалознание и технология 

на материалите“; тел. 965 2706; e-mail: а_dimitrova@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалността “Индустриални технологии” на Машинно-

технологичния факултет при ТУ-София, образователна и квалификационна степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Екологични технологии 

и мениджмънт“ е студентите да получат знания за управлението и опазването на околната 

среда в духа на устойчивото развитие на промишлеността, както и да получат знания за най-

добрите налични технологии, свързани със следните основни области: стратегия за опазване 

на природата от замърсяване; взаимодействие между промишленост и околната среда; 

основни технологии, използвани при ограничаване на замърсяването от газообразни емисии, 

отпадъчни води, битови и производствени отпадъци. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изучават основни знания, 

касаещи взаимоотношенията между околната среда и промишлеността. Технологичната част 

на учебната програма е условно разделена на няколко части: организация и баланс на 

екосистемите, атмосферата и хидросферата; промишлени технологии за пречистване на 

отпадъчни прахово-газови смеси, отпадъчни води и третиране на твърди отпадъци;  

технологии за използване на възобновяеми източници на енергия. Предмет на изучаване са 

също и устойчивото развитие на промишлено предприятие и управлението по опазването на 

околната среда на макро и микро ниво, като специално вниманието се обръща върху 

мениджмънт на екологичните проблеми и екологична политика за постигане на устойчиво 

развитие.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по физика, химия, материалознание. 

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

слайдове. Упражнения съгласно учебната програма, които завършват с изготвяне на 

протоколи от студентите и се проверяват от преподавателя, който провежда упражненията. 

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

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Василев Г. - Химия и опазване на околната среда, УИ "Св. Климент Охридски", 2001. 

2. Байков Б. – Екология за всеки, Планета 3, 2000 г. 

3. Хайнц А., Г. Райнхард – Химия и околна среда, УИ "Св. Климент Охридски", 2000 г. 

4. Недялков С. – Теория на екологията том I и II, гр. Варна, 1994 г.  

5. Киров Д. - Инженерна екология, „Техника“, 2011 г. 

6. Георгиев И., М. Манолов, Екология и устойчиво развитие, УИ „Стопанство“, 1999 г. 

7. Камбуров, В., А. Димитрова. Инженерна екология. Качество на околната среда и 

замърсяване, София, издателство на ТУ- София, 2014. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Задвижване и управление на производствена 
техника 

Код:  Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-3 часа, ЛУ-2 часа Брой кредити: 6 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев (МТФ, кат. ТМММ), . тел. 965-27-18 
e-mail: t_geshev@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен 
факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Комплексно оформяне на завършилите студенти 
за използване, поддържане в изправност и конструиране на стандартна и специална 
производствена техника и системи за машиностроенето; Запознаване със специфични 
особености на техническите средства за задвижване и управление на стандартна и специална 
производствена техника и системи за машиностроенето; Осигуряване на професионално 
общуване на завършилите студенти със специалисти в областта на хидравлика, пневматика, 
електроника и компютърна техника. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните теми обхващат механични 
характеристики на работни механизми в машиностроенето, съвместна работа на двигател и 
работен механизъм, методи и технически средства за управление на електро-, хидро- и 
пневмо- двигатели, различни нива и елементна база на системи за управление на 
машиностроителна производствена техника - релейни, програмируем контролер, цифрово 
програмно управление и взаимодействието им в йерархични структури за управление. 

ПРЕДПОСТАВКИ: “Машинни елементи”, “Обща електротехника”, “Металорежещи 
машини”, “Технология на машиностроенето”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с нагледни материали, лабораторни упражнения с 
макети, стендове, CAD платформи и развойни среди за онагледяване работата на системите 
за управление. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка на база две контролни работи 
по време на семестъра  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ : български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гешев Т. Задвижване и управление на металорежещи машини. Печатна база на ТУ - София 
1995 г. 
2. Гешев Т. Задвижване и управление на производствена техника. Издателство на ТУ-София, 

2007 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Мениджмънт на качеството  

Код:  Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-2 часа Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 
доц. д-р инж. Петър Хаджийски (МТФ, кат ТМММ), тел. 965 2700, e-mail: рhad@tu-sofia.bg, 

Технически Университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 
студенти от специалност “Индустриални технологии” към Машинно-технологичния 
факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание по дисциплината включва 
четири раздела: 
– Същност на управлението на качеството. .В този раздел се въвеждат основните понятия, 
жизнения цикъл на машиностроителните изделия, елементите и основните функции на 
системата по качеството. Изучават се основните стъпки за въвеждане на Тотално управление 
на качеството (TQM).Прави се преглед на стандарта ISO9000 и въведение в CAQ. 
– Статистически методи за управление на качеството, където студентите се запознават с 
определянето на основните статистически характеристики и приложението на най-важните 
статистически методи. 
– Надеждност на машиностроителните изделия – въвеждат се основните понятия и най 
използуваните  статистически характеристики. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да се запознаят 
студентите и да могат да използват методите, стандартите и специализиран софтуер за 
осигуряване  на качеството на машиностроителната продукцията на всички фази на 
жизнения цикъл. Акцентира се основно на контрола и управлението в сферата на 
производството и експлоатацията. Разглеждат се и важните стъпки по документирането на 
системите за управление на качеството.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на мултимедия. Семинарни 
упражнения на които под ръководството на преподавателя, студентите се запознават с 
основните стандарти и     документи на системата по качеството. В лабораторните 
упражнения се използуват основни статистически пакети за приложението на 
статистическите методи за управление на качеството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познанията по Математика, Технология на 
машиностроенето и Металорежещи машини. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит или тест.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ : Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1.Лекции. 
2.Учебник по Контрол и управление на качеството. 
 Основно средство са лекциите, но има издадени у нас включително и от водещият 
преподавател учебни помагала. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: За изпълнение на лабораторните 
упражнения се използуват специализирани и допълнително разработени адаптирани 
ръководящи материали. Лабораторните упражнения са осигурени с необходимата 
компютърна техника и софтуер. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Технология на заваряването 

Код: BINDT 46 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, ЛУ – часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов, тел. 965 3475, -mail: tongov@tu-sofia.bg, 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти  по   специалност  “ʀʥʜʫʩʪʨʠʘʣʥʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ”   на   Машиннʦ-технологичʝн 

факултет на ТУ – София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да осигури 

възможности на студентите да усвоят една от основните технологии за металообработване, 

формираща специалността им – заваряване и сродни на него процеси. Това се постига от 

курс от лекции и лабораторни упражнения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В лекциите се излагат теоретичните основи на 

заваръчните процеси (енергийни източници, топлинни процеси, металургични процеси, 

структурни особености на завареното съединение и др.), технологичните възможности и 

особености на най-важните методи и начини на заваряване, поведението на материалите при 

тези въздействия, основите на технологичността на заварените изделия и автоматизираното 

проектиране на съвременен заваръчен технологичен процес. 

В лабораторните упражнения студентите допълват, систематизират и задълбочават 

лекционния материал чрез практически демонстрации и експериментални изследвания на 

технологичните явления и процеси, протичащи в обработвания материал. Важно място в 

упражненията заема въвеждането на изчислителната техника при стимулиране на процесите, 

техния контрол и управление. 

 ПРЕДПОСТАВКИ: На входа дисциплината се изгражда върху фундаментални познания от 

естествените науки - физика, химия, математика, а също така материалознание и технология 

на материалите І и ІІ. 

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

използването на мултимедия. Лабораторни упражнения, изпълнявани под ръководството на 

преподавателя с изработване на протоколи от студентите и проверявани от преподавателя. За 

изпълнение на лабораторните упражнения е създаден свитък от указания за всяко отделно 

упражнение съдържащ цел и задачи на упражнението, необходимите справочни данни, 

схеми, чертежи и др. С помощта на специализирани машини, апарати и прибори студентите 

провеждат изпитвания, свързани с конкретното упражнение. Лабораторните упражнения 

разширяват придобитите познания в лекциите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под формата на тест в края 

на седми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тонгов М., Заваряване част 1 Процеси. Софттрейд 

2009 ISSBN 978-954-334-096-5; 2. Велков К., Технология на заваряването изд. ВМЕИ, 1987; 3. 

Желев А., Ст. Христов. Заварени конструкции и технологичност Техника, 1988; 4. Желев А., 

Й. Костадинов Заварени конструкции - производство Техника, 1989; 5. Справочник по 

заваряване, том І, под ред. на Л. Калев, Техника, 1981; 6. Справочник по заваряване, том ІІ, 

под ред. на Л. Калев, Техника, 1982; 7. Калев Л., А. Желев. Техника и технология на 

заваряването Техника, 1974; 8. Велков К., А. Желев. Ръководство за лабораторни упражнения 

по заваряване, С., 1969. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Индустриален мениджмънт   

Код:  Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-1 часа, СУ-1 час Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Олга Д. Гераскова (СФ), тел 965 2916, е-mail: ogeras@abv.bg, 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен 
факултет ʟʘ  образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да 
придобият методологически, методически и практически знания в областта на мениджмънта 
и маркетинга. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават със същността на 
индустриалния мениджмънт и маркетинг, както и с основните принципи и функции на 
мениджмънта. Изясняват се основните проблеми, свързани с иновационния мениджмънт, 
мениджмънта на човешките ресурси, мениджмънта на промените, мениджмънта на 
конфликтите и фирменото развитие. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по изучаваните икономико-
мениджърски дисциплини до този момент. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: За провеждането на лекциите се използва мултимедия. 
Провеждат се семинари на които студентите анализират разрични ситуации, разработват 
алтернативи и вземат решения. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Tекуща оценка чрез 2 теста с по 3 групи 
въпроси, които позволяват да се проверят придобитите знания и умения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гераскова, О., „Индустриален мениджмънт” – лекции. 
2. Иванов И., П. Ганчев и др., Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх 
Български”, Велико Търново, 1999. 
3. Колчагова Б., Н.Танева, Организация и управление на производството /Индустриален 
инженеринг и мениджмънт/, ТУ, С., 1992. 
4. Котлер Ф., Управление на маркетинга, Графсма, С., 1996. 
5. Daft R.L., Management, Dryden Press, 1996. 
6. Hellriegel D., J.W. Slocum, Management, Addison-Wesley Publiching Company, Massachusetts, 
1992. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Технология за пластична деформация на 

металите 

Код: ВINDT 48.1 Семестър: VІІ 

Вид на обучението:  

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица 

Л – 2 часа; ЛУ – 1 часа; 

Брой кредити:  

4 

ЛЕКТОРИ:  

Проф. д.т.н. инж. Йордан Генов Генов (МТФ), тел. 965 26 90; e-mail: jgenov@tu-sofia.bg;  

Доц. д-р Валентин Вълков Камбуров, ТУ–София, МТФ, тел. 965 3691; e-mail: vvk@tu-sofia.bg 

Технически университет – София, МТФ, кат. “Материалознание и технология на 

материалите“ 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема дисциплина за 

студенти по специалността “Индустриаʣʥʠ ʪехнологии” на Машинно-технологичʝн
факултет за образователната и квалификацонна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е запознаване на студентите с 

технологични процеси за пластична деформация, които не се изучават в общия курс и които 

имат приложение в производството.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежданите теми задълбочават познанията на 

студентите по  технологиите за пластична деформация. Технологиите са от областта на 

обемно деформиране – студено обемно щамповане, горещо обемно щамповане на ХКМ, ХП, 

винтови преси и др.; деформиране на  листови материали. Разглеждат се и конструктивните 

особености на машините за тези деформационни технологии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Материалознание, Математика, Машинни 

елементи, ТММ, ОМПД. 

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

слайдове. Упражнения съгласно учебната програма, които завършват с изготвяне на 

протоколи от студентите и се проверяват от преподавателя, който провежда упражненията. 

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

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Пенчев Т, Й. Генов, В. Камбуров, технологии за 

обработване чрез пластична деформация, София, 2006; 2. Кючуков Й., Обработване на 

металите чрез пластична деформация,С., Техника, 1989; 3. Пенчев Т., С. Нанкова, Машини и 

автоматизация за пластична деформация, С., Техника, 1987; 4. Охрименко Я. М., Технология 

ковки и штамповки, М., Машиностроение, 1985; 5. Щеглов И.М., Листовая штамповка, М., 

Машиностроение, 1986.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Технология на машиностроенето - 2 

Код: Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-1 часа Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Петър Иванов Хаджийски (МТФ), тел:965 2700, e-mail: phad@tu-sofia.bg 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  
образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на дисциплината е студентите да 
се научат да разработват технологични процеси и управляващи програми за изработване на 
ротационно-симетрични и корпусни детайли върху металорежещи машини с CNC. 
Запознаването с настройването на металорежещите машини с CNC има за цел да даде 
възможност на студентите за пряко наблюдение и разбиране на връзката между 
управляващата програма технологичните бази на детайла, базите на машината и режещите 
инструменти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В първия раздел се разглеждат се основните етапи 
на технологичната подготовка за металорежещи машини с CNC. Разглеждането на 
програмирането и настройването на металорежещите машини с CNC e на базата на 
технологичните задачи,к оито се поставят за постигане на необходимата точност и 
производителност. Във втория раздел се разглежда принципа на действие, избора и 
приложението на системи за активен контрол при основните технологични операции.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познанията по Технология на машиностроенето – I-ва 
част, Металорежещи машини, Металорежещи инструменти.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на шрайбпроектор и слайдове. 
Лабораторни упражнения на които под ръководството на преподавателя, разработените от 
студентите управляващи програми се въвеждат в CNC , настройват се машините и 
изработват пробни детайли. Използува се програмиране и проиграване на управляващи 
програми за стругови машини на стенд с графична симулация на работния път на 
инструментите.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1.Лекции на доц.д-р П.Хаджийски; 
2.Хаджийски, П.,Ст.Пашов. Технология на машиностроенето – част II,  Технически  
    университет –София, София, 2000; 
3.Хаджийски П. Допълнително разработени за студентите материали за програмиране. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Инструментални машини – проект 

Номер: ВINDT 49 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Курсово проектиране 

Часове за седмица: 

СП – 2 ч. 

Брой кредити: 1 

 

 

ЛЕКТОР: проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов (МТФ), тел. 965 35 39, email: gepop@tu-

sofia.bg 

Технически университет София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираем проект за сту-

денти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет” на 

ТУ София, образователно-квалификационна степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на обучението студентите 

трябва да познават методологията на проектиране и методите за пресмятане на елементите, 

възлите и системите на инструменталните машини и да ги използват правилно и ефективно 

при създаване на нови машини и екипировка 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проектът включва проектиране на избрана машина с 

пресмятане на всички основни възли и елементи, и конструиране на някои от тях  

ПРЕДПОСТАВКИ: Инструментални машини (І), Инструментални машини (ІІ) 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Проектът се изпълнява във вид на консултации с преподава-

тел от катедрата 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита на проекта с оценка на изчислител-

ната и конструктивната част 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Попов, Г. - Металорежещи машини. Част I - При-

ложимост, устройство и управление, книга първа, С., Изд. на ТУ-София, 2009, 2. Попов, Г. - 

Металорежещи машини. Част I - Приложимост, устройство и управление, книга втора, С., 

Изд. на ТУ-София, 2010, 3. Попов, Г. - Металорежещи машини. Част II – Конструиране и 

пресмятане, книга първа, С., Изд. на ТУ-София, 2010, 4. Попов, Г. - Металорежещи машини. 

Част II – Конструиране и пресмятане, книга втора, С., Изд. на ТУ-София, 2011, 5. Попов, Г., 

Хр. Карамишев - Ръководство за лабораторни упражнения по металорежещи машини. Част 

първа, С., Изд. на ТУ-София, 2005, 6. Попов, Г., Хр. Карамишев - Ръководство за лаборатор-

ни упражнения по металорежещи машини. Част втора, С., Изд. на ТУ-София, 2005, 7. Любе-

нов, А., Ст. Даскалов, П. Гълъбов, С. Гергов - Металорежещи машини. Справочник, С., 

"Техника", 1989. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината:  

Обработване на металите чрез 

пластична деформация 

Код: BINDT 49 Семестър: VІІ 

Вид на обучението: 

Курсов проект 

Часове за седмица 

СП – 2 часа 

Брой кредити:  

1 

 

ЛЕКТОРИ:  

Проф. д.т.н. инж. Йордан Генов Генов (МТФ), тел. 965 26 90; e-mail: jgenov@tu-sofia.bg;  

Доц. д-р Валентин Вълков Камбуров, ТУ–София, МТФ, тел. 965 3691; e-mail: vvk@tu-sofia.bg 

Технически университет – София, МТФ, кат. “Материалознание и технология на 

материалите“ 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
Курсов проект (избираем по дисциплина поз. 38) за студентите от специалност 

“Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София за 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Целта на курсовия проект е студентите да повишат, задълбочат, разширят  и систематизират 

познанията си по обработване на металите чрез пластична деформация – проектиране на 

технология и екипировка за обемно и листово щамповане. При разработване на проекта те 

придобиват умения за използване на допълнителна литература справочници, стандарти, 

нормали и др. материали, свързани с проектирането на технология и технологична 

екипировка. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Тема на проекта е разработване на технология  и инструментална екипировка за обемно или 

листово щамповане на конкретно изделие. Разработването на курсовия проект се извършва в 

определен ред и се оформя и предава в две части - графична и обяснителна записка. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Курсовият проект се базира на знанията на студентите, придобити по дисциплините: 

“Материалознание І част”, “Материалознание ІІ част”, и “Обработване на металите чрез 

пластична деформация”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Защита на курсов проект в края на седми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Генов Й., Ръководство за курсово проектиране по обработване на металите чрез пластична 

деформация “технология и инструмент за горещо обемно щамповане”, ВМЕИ София, 1986; 

2. Ковко и штамповка, справочник, І, ІІ, ІІІ и ІV том, Москва, Машиностроение, 1987; 

3. Романовский В.П., Справочник по холодной штамповке, М. 1979; 4. Бабенко В.ОА. и др., 

Обьемная штамповка, атлас схем и типовых конструкций штампов, М.Машиностроение, 

1982; 5. Мещерин В.Т., Листовая штамповка, атлас схем и типовых конструкций штампов, 

М.Машиностроение, 1973. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Автоматизация на машиностроителното 
производство 

Код: Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л- 2 часа,  ЛУ- 2 часа Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р инж. Евгени Т. Соколов, (МФ), тел. 965 37 63, e-mail: evg-sok@tu-sofia.bg;  
Технически Университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБЕН ПЛАН: Задължителна дисциплина за 
студенти от специалност “Индустриални технологии” на МТФ, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по“Автоматизация на 
машиностроителното производството” е да запознае студентите със същността, основните 
понятия, предпоставките за автоматизация на производствонто , с методите и техническите 
средства за автоматизация на разнообразни технологични процеси, както и с внедряването и 
експлоатацията на автоматизиращата техника. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се основни направления за АМП, 
методите, приложими при проектирането и реализирането  на проекти по автоматизация и 
роботизация на разнообразни дискретни процеси. Основно внимание е отделено на 
конструкциите, областите на приложение, проектирането и внедряването на основните 
класове автоматизираща техника с различна степен на  автоматизация.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по автоматизация на 
машиностроителното производството, за да се организира съвременно  
високопроизводително индустриално производство, на основата на нови иновативни 
технологии. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с използване на илюстративни материали, 
в т.ч.: мултимедия, фолиа за шраибпроекти, табла, ксерокс копия и др. Лабораторни 
упражнения, провеждани в специализирана лаборатория при наличие на лабораторни 
стендове и ръководства за лабораторни упражнения. За експерименталните изследвания 
студентите подготвят протоколи, които се приемат от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: От упражненията се отчитат резултатите. 
Провежда се писмен изпит по утвърдена единна система за изпитване и оценяване, като се 
използва точкова система. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Чакърски Д., Г. Хаджикосев. Автоматизация на дискретното производство. Учебник. 
    ИК на ТУ – София, 2008.  
2. Гановски, Вл., Д. Дамянов, Д.Чакърски. Основи на автоматизацията, роботизацията и 
     ГАПС. С., Техника, 1994;  
3. Дамянов, Д. и к-в. Ръководство за лабораторни упражнения по основи на автоматизацията, 
     роботизацията и ГАПС. С., Техника, 1992;  
4. Митев, В., Г. Хаджикосев. Системи от машини с ЦПУ. С., Техника, 1987;  
5. Чакърски и к-в. Промишлени роботи, роботизирани технологични модули и системи. 
    Част 1 и Част 2. МП “Издателство на ТУ-София”, 2003.  
6. Чакърски Д., Т. Вакарелска. Автоматизиращи устройства. Учебник. ИК на ТУ-София, 2008 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Подемно-транспортна техника и логистика 

Код: Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

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

 
ЛЕКТОР: 

проф. д.т.н инж. Николай Василев  Коцев (МФ, кат. “ИЛПТСТ”), тел.: 965-38-91, 
email: nkotzev@abv.bg 

Технически Университет-София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  
Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Индустриални технологии” на 
Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  
Дисциплината дава информация за структурата и приложението на подемно-транспортната 
техника (ПТТ) и индустриална логистика в различни отрасли на стопанския живот и 
материалното производство. Разглеждат се основни положения при избора, синтеза и 
пресмятането на механизмите, изграждащи ПТТ, както и  планиране и управление на 
логистични системи. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  
Студентите да получат знания за методите и принципите при оразмеряване и избор на 
подемно-транспортна техника, както и използването на тази техника като структурни 
елементи в производствено технологичните и логистични системи на материалното 
производство. Знанията са необходими за правилния избор, проектиране и експлоатация на 
ПТТ, както и за методологията на планиране и управление на логистични системи.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  
Лекционният материал е обогатен с примери и задачи, намерили приложение в практиката. 
Използват се нагледни материали и диапозитиви. Чрез лабораторните упражнения се 
придобиват навици за оценка на технико-експлоатационните показатели на ПТТ, знания и 
умения, необходими при определяне  на основни характеристики на материални потоци в 
логистични възли и складови системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  
Необходими са основни познания по: Математика, Механика, Съпромат, Машинни 
елементи. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:   
Използва се лабораторната база с действаща съвременна техника. Прилагат се 
експериментални и функционални методи за изследване.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит в редовната изпитна сесия. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дивизиев Вл., И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов. Подемно-транспортни машини 
     и системи, С., Техника, 1993. 
2. Начев, Сл. Машини и съоръжения за непрекъснат транспорт. С., Техника, 1984.  
3. Коларов, И., М. Проданов, П. Караиванов. Проектиране на товаро-подемни машини,  
   С., Техника, 1986. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Компютърно проектиране на сложни 

формообразуващи повърхнини – 

RAPID TOOLING 

Код: BINDT52 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 
Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ: 

проф. д-р инж. Георги Д. Тодоров, тел. 965-3323, email: gdt@tu-sofia.bg , 

 проф. д-р инж. Галина Николчева, тел. 965-2700, email: ginik@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисципли-
на  за  студенти  от специалност  “Индустриални технологии” на   Машинно-технологичен
факултет,  за образователно-квалификационна степен “бакалавър” .

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

могат да прилагат методологията на CAD/CAM/CAE технологиите и ги използват за 

решаване на инженерни задачи по проектиране на сложни формообразуващи повърхнини с 

технологиите за бързо изграждане на инструменти (Rapid Tooling).  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с общите принципи, 

методи и подходи при компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини. 

Акцентира се върху възлови въпроси, характерни за съвременното равнище на технологиите 

за бързо изготвяне на инструменти (RAPID TOOLING), с използване на 3D моделиери, 

пакети за изчисления и симулиране на поведението на процеса на запълване.  

ПРЕДПОСТАВКИ: CAD/CAM/CAE системи. Обработване на материалите и 

инструментална екипировка, Технология на машиностроенето  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с мултимедиини презентации, които 

включват графики, чертежи, схеми и видео. Има изготвен скрипт. Лабораторните 

упражнения се провеждат изцяло на компютърни работни места. Има писмени материали за 

лабораторните упражнения.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Знанията придобити в лабораторните 

упражнения се оценяват чрез 2 контролни. В края на семестъра се провежда писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. ТОДОРОВ, Г., Г. НИКОЛЧЕВА. КОМПЮТЪРНО  ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛОЖНИ ФОРМООБРАЗУВАЩИ 

ПОВЪРХНИНИ(RAPID TOOLING), ИЗД.ТУ СОФИЯ, СОФИЯ  2011, ISBN 978-954-438-915-4, 330 СТР 

2. ТОДОРОВ, Г., Г. НИКОЛЧЕВА, П. ХАДЖИЙСКИ, СТ. ГЪЛЪБОВ, Д. ДАСКАЛОВА. ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНИ 

ЗА ВИСОКОСКОРОСТНО ФРЕЗОВАНЕ , ИЗД.ТУ СОФИЯ, СОФИЯ  2010, ISBN 978-954-438-873-7, 320 СТР. 

3. Pham, D.T., S.S. Dimov. Rapid Manufacturing. Springer-Verlag London Limited, 2001.  

4. Kunwoo, lee,-PRINCIPLES OF CAD/CAM/CAE Systems, Addison Wesley Publishers Ltd,  New 

York,2009 

55.   User Guide Pro/Engineer 2009 

6.   http://www.moldex3d.com/jla/en/ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Специални методи за термична и 

химикотермична обработка 

Код: BINDT 53.1 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции (Л) и лабораторни (ЛУ) 

упражнения 

Часове за седмица 

Л – 2 ч,    ЛУ – 2 ч  

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Антон Михайлов, Технически Университет - София, Машинно-

технологичен факултет, катедра  ”Материалознание и технология на материалите”, тел. 965-

2712, e–mail: amm@tu-sofia.bg 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

студентите по специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния 

факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Специални методи за 

термична и химико-термична обработка ” е студентите  да получат по-широки и по-

задълбочени познания за технологиите на термична и химико-термична обработка на най-

често използваните машиностроителни материали – стомани, чугуни, алуминиеви и медни 

сплави.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се подробно технологиите за термично и 

химико-термично обработване на заготовки и готови изделия, както и някои специфични 

методи за термично обработване като термомеханична обработка, термоциклична обработка, 

термообработка във вакуум, с плазма, с електронен лъч, с лазер и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Материалознание и технология на 

материалите 1 и 2 част и по Термично обработване на металите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на шрайбпроектор, 

диапозитиви, нагледни материали и върху черната дъска. Лабораторните упражнения се 

провеждат в лаборатории и приключват с протоколи, проверявани от преподавателя.  

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

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Тошков В., А. Михайлов. Специални методи за 

термична и химико-термична обработка. ТУ-София, 2012; 2. Башнин Ю. А., Б. К. Ушаков, А. 

Г. Секей, Технология термической обработки стали, М, Металлургия, 1986; 3. Технология 

термической обработки стали (под редакцията на Х. И. Екщайн - превод от немски )М, 

Металлургия, 1981; 4. Соколов К. Н., И. К. Коротич, Технология термической обработки и 

проектирование термических цехов, М, Металлургия, 1988; 5. Тошков В., Й. Николов и др., 

Ръководство за лабораторни упражнения по термична и химикотермична обработка на 

металите, С., 2006, 2010; 6. Кънев М., и колектив, Вакуумно-термично и химико-термично 

обработване, София , Техника, 1984. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Електрофизични технологични процеси  Номер:  Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР:  

доц. д-р Панчо Данаилов (МТФ, кат. ТМММ), тел. 965-2568; email: pdanail@tu-sofia.bg 
доц. д.т.н.  Александър Иванов Македонски (МТФ),тел.:965-2918,  

e-mail: amakedon@tu-sofia.bg , 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 
студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, 
образователно-квалификационната степен „бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на обучението по дисциплината е да се усвоят 
физичната същност и основните технологични аспекти и приложения на електрофизичните 
технологични процеси. Това ще позволи на инженерите бакалаври да прилагат тези процеси 
при разработването на технологични процеси.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Последователно се разглеждат физичните основи, 
технологичните схеми и ефективните области на приложение на основните процеси и методи 
на електроерозионно, светлиннолъчево, електроннолъчево, плазмено, ултразвуково, 
електроимпулсно, магнитоимпулсно, магнитоабразивно и електрохимично обработване на 
машиностроителни и други изделия. Разглеждат се и възможностите за комбиниране на тези 
методи както помежду им, така с конвенционалните методи за обработване.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по физика, химия, електротехника и 
електроника, материалознание и технология на машиностроенето-1.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите са осигурени с технически средства за обучение и 
за изясняване на теоретичните основи и приложните аспекти на методите. Чрез 
лабораторните упражнения се онагледяват основни методи и се опознават съоръженията, 
които ги реализират.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит-тест след приключване на 
семестъра. Активното участие в лабораторните упражнения носи до 10% от крайната оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Георгиев А.П. Електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето, 
     ТУ-София, 1994. 
2. Георгиев А.П., Д. П. Патарински, Д. К. Станков, Ръководство за лабораторни упражнения 
по електрофизични технологични процеси, ТУ-София,  2005. 
3. Данаилов, П. Г. Мартинов. Конструкции и изработване на щанци и пресформи – част 2, 
ТУ-София, 1994  
3. Македонски А.,Технология на машиностроенето - ръководство за лабораторни 
упражнения, ТУ-София, 2007. 
4. Македонски А. Методични материали за лабораторни упражнения по технология на 
машиностроенето,ТУ-София,2008; 
5. Барон Ю., Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов, 
Ленинград, «Машиностроение»,1986. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 

Автоматизация и роботизация в 

заваряването 

Код: BINDT 53.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч., ЛУ – 2 ч. 
Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Манахил Тонгов (МТФ), тел. 965-34-75, e-mail: tongov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема дисциплина за 

студенти по специалност “Индустриални технологии” на МТФ на ТУ– ʉʦʬʠʷ ʟʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘ
ʪʝʣʥʦ-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на настоящия курс е да запознае 

студентите с основните аспекти на заваръчната техника както и с механизацията и 

автоматизацията на заваръчните процеси.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми даващи основни сведения за 

работата на заваръчните токоизточници, средствата за механизация, автоматизация и 

роботизация на процесите при заваряване. Подробно се разглеждат процесите в заваръчната 

дъга и формирането на статичните характеристики на токоизточниците. Разглеждат се 

основите на пресмятането и оразмеряването на различни механизми за механизация на 

процесите на електродъгово заваряване – телоподаващи устройства, заваръчни трактори, 

манипулатори и ролкови стендове. Дават се кинематични снеми и конструкции на 

притискащи механизми, използвани в заваръчното производство с пневматични и 

хидравлични задвижвания. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се изгражда върху познания по електротехника, 

пневматика и хидравлика, механика,  машинни елементи и основи на заваряването. 

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

използването на мултимедия. Лабораторни упражнения и протоколи, изработвани от 

студентите и проверявани от преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под формата на тест в края 

на осми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДААВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Желев А., Заварени конструкции. т. 3., Техника, 

1985. 2. Севбо, Б. “Механизация и автоматизация сварки плавлением”, Киев, Наукова думка, 

1981, mtm.tu-sofia.bg 
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ХАРАКТЕРИСИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
Наименование на дисциплината: 
Технологична екипировка  ʂʦʜ:                                       ʉеместър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Георги Йорданов (МТФ, кат. ТМММ), тел. 965-3669, email: gdobrev@tu-sofia.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 
специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет ʟʘ 
образователно-квалификационна степен „бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
познават конструкциите екипировка с която са окомплектовани металорежещите машини, 
базиращите и закрепващите елементи на приспособленията, както и задвижващите устройст-
ва за механизирането им. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Основни теми : Базиращи елементи на приспосо-
бленията при базиране по равнинни, цилиндрични и конусни повърхнини; Закрепване на за-
готовките – изчисляване на силите на затягане. Прости и комбинирани затягащи елементи и 
устройства; Центроващи устройства; Пневматични, хидравлични, електро-механични, маг-
нитни и вакуумни задвижващи устройства; Приспособления за стругови, кръглошлифовъч-
ни, пробивни и фрезови машини; Основни видове спомагателни инструменти.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Рязане 
на материалите, Режещи инструменти, Металорежещи машини, Технология на машинострое-
нето.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове; Лабораторните упражне-
ния са с протоколи, които се защитават.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Текуща оценка, оформена с две контрол-
ни-тест, даващи 80% от нея; Протоколи от лабораторни упражнения, даващи  до 20% от 
оценката.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Недялков А., П. Събчев, Д.Маров, Технологична екипировка, С.,1987 г.; 
2 Замфиров И., Технологична екипировка, РУ „А. Кънчев”,Русе, 2003г., ISBN 954-712-196-0 ; 
3 Корсаков В.С., Основы конструирования приспособлений в машиностроении, 
М.,”Машиностроение”, 1983 г.; 
4. Fronober M., Vorrichtungen , VEB Verlag Technik, Berlin , 1984. 
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ХАРАКТЕРИСИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Механика на роботизирани системи 

ʂʦʜ: BINDT 53.5 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 
Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Стефан Ангелов Гарабитов (МТФ), тел. 965 2458, e-mail: stefang@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

специалността „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет на ТУ–

София за образователно-квалификационната степен „бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на обучението по тази дисциплина е 

усвояване на широк кръг от знания, свързани с анализа, синтеза и управлението на 

роботизирани системи, базирани на съвременни методи за изследване и изграждане на 

структурите на механизмите в промишлените роботи, структурно-метричния синтез на 

механизми за специализирани роботи, механиката, управлението и адаптивността на 

роботизираните системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: На базата на знания от предходни дисциплини и 

усвояване на нови знания в курса по Механика на роботизирани системи се постига 

методологично обобщение на различни взаимосвързани проблеми от съвременната роботика 

и прилагане на знанията за анализ и синтез на задвижващите, манипулационните и 

управляващите системи на промишлените роботи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания от математика, физика, механика, компютърни системи за 

проектиране в машиностроенето, автоматизация на машиностроителното производство, 

задвижване и управление на производствена техника. 

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

устройства, макети, модели, табла и слайдове. Провеждат се лабораторни упражнения, при 

които с помощта на учебни стендове и персонални компютри се решават практически задачи 

по изучаваните теми.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението по учебната 

дисциплина се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от две задачи и два 

теоретични въпроса. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   
1. Накано, Э. Введение в робототехнику. Москва, Мир, 1988.  

2. Шахинпур, М. Курс робототехники. Москва, Мир, 1990.  

3. Koren, Y. Robotics for Engineers, McGraw-Hill Book Company, New York, 1987.  

4. Stefan Garabitov, Product Development using MSC Adams, TU-Sofia, 2012. 

5. Помощни системи на: MSC ADMAS®, SolidWorks®, Autocad®, Pro/Engineer®. 

6. MSC.ADAMS Basic Full Simulation Package Training Guide, Release 2005. 

7. Cгех Jкх, MSC.ADAMS technology and engineering analysis example, 

http://www.amazon.com/Dynamics-Algorithms-Springer-International. 

8. Roy Featherstone, Robot Dynamics Algorithms, http://www.amazon.com/Dynamics-

Algorithms-Springer-International. 

9. Murilo G. Coutinho, Dynamic Simulations of Multibody Systems. 

10. Yuan Cheng, 3D Graphic Robot Simulation,  

11. http://icmit.mit.edu/robot/simulation.html. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 

Динамика и синтез на управляеми 

машинни агрегати 

ʂʦʜ: BINDT 53.6 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 
Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 
Брой кредити: 4 

 
 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Стефан Ангелов Гарабитов (МТФ), тел. 965 24 58, e-mail: stefang@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

специалността „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет за обра
зователно-квалификационната степен „бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната задача този курс е усвояване на 

широк кръг от знания, свързани със структурния, кинематичния, кинетостатичния и 

динамичния синтез на управляеми динамични системи. Комплексно се разглеждат 

проблемите на механиката и управлението на тези системи. Излагат се съвременни методи за 

изграждане на структурите на механизмите и машините, структурно – метричния синтез на 

механизми, кинетостатиката и динамиката с отчитане на реалните подвижни съединения и на 

управлението на машинните агрегати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кинематична еквивалентност и 

изграждане на функционален подход за проектиране на кинематични схеми. Структурен 

синтез на механизми и кинематичен синтез на кинематични вериги. Типо–метричен синтез 

на управляващи предавателни механизми. Точен и апроксимационен синтез на 

уравновесяващи и изравнителни механизми. Структурен и метричен синтез на направляващи 

и преместващи механизми. Моделиране на сили. Реакции в пространствени механизми. 

Идентификация на физико–механични параметри. Реални динамични модели на управляеми 

машини. Динамичен синтез на механични системи по: 1. Зададени кинематични 

ограничения;  2. Условия за силова еднопосочност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Механика, ТММ. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят на дъска с тебешир и с помощта на 

визуални материали. В лабораторните упражнения се използуват стендове, компютри и 

онагледяващи материали. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит в края на осми семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Вейц, В. И др. Динамические расчеты приводов машин, Л., “Машиностроение”, 1977.  

2. Милков, М., и др. ТММ. ТУ – София, 1995.  

3. Гълъбов, В., Синтез на механизми в робототехниката, ТУ – София, 1992, 264 с.  

4. Коловский, М. З. Динамика машин. Л., ЛПИ, 2000.  

5. Коловский, М. З. Динамика и управление машинами. М., “Машиностроение”, 1998.  

6. Фролов, Н. В., Е. Воробев. Механика промышленных роботов, М., “Высшая школа”, 1988. 

7. Sandor, N. G., Erdman, A. Advanced Mechanisms Design: Analysis and Synthesis, Prentice 

Hall, Inc., 1984. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Поддържане, ремонт и модернизация 

на производствената техника 

ʂʦʜ: BINDT 53.7 
Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч., ЛУ – 2 ч. 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР:  

проф. дтн инж. Георги Тодоров Попов (МТФ), тел. 965 35 39, email: gepop@tu-sofia.bg,  

Технически университет София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема учебна дис-

циплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-

технологичния факултет ʟʘ образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

познават дейностите по поддържането на машините и съоръженията, технологията на ремон-

та на машините и направленията за тяхната модернизация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се методологията поддържане, ремонт и 

модернизация на производствената техника за машиностроенето. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Механика, Машинни елементи, Теория на механизмите и машините, 

Съпротивление на материалите, Електротехника и електроника, Инструментални машини (І). 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят чрез нагледни материали (мултимедия 

– слайдове и видеофилми). Лабораторните упражнения включват наличните в лабораториите 

металорежещи машини и стендове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит през сесията. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Попов Г. - Поддържане, ремонт и модернизация 

на металорежещите машини, С., Изд. на ТУ София, 2003. 2. Антонов И. и др. - Система за 

поддържане на машините в изправност, С., ФНТД, 1991. 3. Стерин И. С.  - Шлосер по ремон-

та на металорежещи машини, С., "Техника", 1982. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Хидро- и пневмозадвижване 

Код: Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-2 час  Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Илия Ангелов (ЕМФ), тел.: 965 23-21, e-mail: ilangel@tu-sofia.bg,  
Технически Университет – София  

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет  
ʟʘ образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 
познават конструкцията, действието, характеристиките, регулирането и приложението на 
хидравличните и пневматичните машини, елементи и системи за задвижване и да използват 
тези познания за съставяне на схемни решения, пресмятане и избор на подходящи машини и 
елементи за хидравлични и пневматични системи за задвижване на машини и съоръжения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структура, действие и приложение 
на хидравличните и пневматичните задвижвания; Хидравлични турбомашини и предаватели 
– устройство, действие, характеристики, приложение; Хидравлични и пневматични обемни 
машини и елементи за задвижване – устройство, действие, характеристики, регулиране, 
приложение; Синтез на хидравличните и пневматичните системи за задвижване – системи с 
отворена и затворена циркулация, паралелно и последователно свързване на помпи, 
двигатели и разпределители, предпазване на системите от претоварване; разтоварване на 
помпите; съгласуване на действието на няколко двигателя, регулиране на скоростта на 
двигателите. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика, Физика, Механика, Теория на механизмите и 
машините, Машинни елементи, Механика на флуидите. 

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

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки – 
едната в средата, другата в края на семестъра (общо 80%), лабораторни упражнения (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Грозев, Г., С. Стоянов, Г. Гужгулов. Хидро- и пневмомашини и задвижвания. София, 
Техника, 1990. 
2. Герц Е. Пневматические приводы. Москва, Машиностроение, 1969. 
3. Москов, Н., С. Лазаров. Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и 
пневмозадвижване и управление. София, Техника, 1986. 
4. Комитовски, М. Елементи на хидро- и пневмозадвижването. София, Техника, 1985. 
5. Пневматические устройства и системи в машиностроении (Справочник). Москва, 
Машиностроение, 1981. 

BINDT 53.  8
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина:  

Роботика в машиностроенето 
Код: BINDT 53.9 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа ,  ЛУ- 2 часа 
Брой кредити: 4  

 

ЛЕКТОР: Проф. дтн инж. Сашо Гергов, тел. 965- 32 46,  e-mail: sguergov@tu-sofia.bg 

МТФ, кат. ТМММ 

Технически университет - София, 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност “Индустриални технологии” ʥʘ Машинно-технологичен факултет 

ʟʘ образователно-квалификационнаʪʘ степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: След завършване на курса студентите трябва да 

знаят основните принципи, градивни елементи и подсистеми на индустриални роботи и 

системи; да могат да проектират, компоноват и експлоатират роботи и модули, клетки и 

роботизирани системи в областта на индустрията. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Място и приложение на 

промишлените роботи и роботизирани системи в индустрията. Принципи на структурното 

изграждане на роботи и роботизирани системи – основни елемени и подсистеми. 

Математически модели. Технологична подготовка. Контрол и диагностика при роботи и 

роботизирани системи. Акцентирано е върху възлови въпроси за съвременното равнище на 

изграждане на индустриални роботи и роботизирани системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Инструментални машини, Технология на машиностроенето, 

Задвижване и управление на производствена техника. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите с помощта на мултимедиа. Лабораторните 

упражнения се провеждат на компютърни работни места, като се провеждат поне 2 

междинни теста. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тест в края на семестъра (50%), тестовете 

от упражненията (40%) и участие в лекциите (10%) 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:   Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гергов, С. Роботизирани системи и технологии в индустрията, ТУ-София, С., 2008 

2. Гергов, С. Ръководство за лабораторни упражнения по роботизирани системи и 

технологии в машиностроенето, ТУ-София, С., 1993  

3. Niku, S. B. Introduction to Robotics, Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001 

4. Gordon,  M. Mair. Industrial robotics, Prentice Hall, 2007, ISBN0134632176, 

9780134632179. pp.354 

5. Gerchwin, S.B. Manufacturing Systems Engineering, PTR Prentice Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersey, 1994 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Производствен и операционен мениджмънт 

Код:  Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-2 час  Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР: 
    доц. д-р инж. Огнян Андреев (СФ, кат. ИИИМ), тел.: 965 3529, e-mail: oandre@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 
студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичен  факултет 
ʟʘ образователно-квалификационнаʪʘ степен „бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Производствен и 
операционен мениджмънт” (ПОМ) има за цел да запознае студентите с основните 
мениджърски проблеми, методи и техники, познаването на които е задължително условие за 
осъществяване на действено и адекватно управление на производството на стоки и услуги. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани 
със същността и основните задачи на ПОМ, операционната стратегия на предприятието, 
прогнозиране, формиране и разпределение на производствената програма, нормативната ба-
за, планирането на капацитета, агрегатното и оперативното планиране, построяването на 
календарни планове чрез оптимизация, диспечирането на производството. Теоретичният 
материал включва основните съвременни методи и техники, използвани в развитите страни. 
Практическата част включва примери от практиката на наши и чужди предприятия, казуси, 
задачи и др., с които се демонстрира реалното приложение на ПОМ при производството на 
стоки и услуги. 

ПРЕДПОСТАВКИ: “Индустриален инженеринг”, “Производствен инженеринг” “Основи на 
мениджмънта” и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 
проектор. В лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни продукти за 
онагледяване на методите за ПОМ. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 75%; 
работа на студентите през семестъра – 25 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Андреев, О. Д., Производствен и операционен мениджмънт, Софттрейд, 2011; 
2. Андреев, О. Д., Ръководство за упражнения по производствен и операционен мениджмънт, 
Софттрейд, 2009; 
3. Андреев, О. Д., Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт – 
Сравнителен анализ, Софттрейд, 2005;  
4. Цветков, Г. К., Производствен мениджмънт, Люрен, 2006;  
5. Chase, R., F. Jacobs and N. Aquilano, Operations Management for Competitive Advantage with 
Global Cases, 11th ed., McGraw-Hill Irwin, 2006;  
6. Stevenson, W., Operations Management, 8th ed., McGraw-Hill Irwin, 2006;  
7. Heizer, J. and B. Render, Operations Management, 8th ed., Prentice Hall, 2006. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на дисциплината: 
Производствен инженеринг Код: BINDT   54.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмицата: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР:  
Проф. д-р инж. Иван Даков (СФ), тел. 965-3913, е-mail: idakov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: ʀʟʙʠʨʘʝʤʘ ʫʯʝʙʥʘ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʟʘ
ʩʪʫʜʝʥʪʠ   ʧʦ   ʩʧʝʮʠʘʣʥʦʩʪ   ñʀʥʜʫʩʪʨʠʘʣʥʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠò   ʥʘ    ʄʘʰʠʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʥ 
ʬʘʢʫʣʪʝʪ ʟʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʥʦ-ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʘʪʘ ʩʪʝʧʝʥ ñʙʘʢʘʣʘʚʲʨò.    
 
 ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Производствен инженеринг” има 
за цел да даде на студентите от специалност “Индустриални технологии” знания в областта 
на изграждането на производствения процес в пространството и неговото осъществяване във 
времето в индустриалното предприятие. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изясняват съставните елементи и 
структурата на производствения процес, а така също основните принципи на организирането 
му  в пространството и във времето и показателите за оценка на организираността му. 
Изучава се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните 
начини за организиране на производствения процес в пространството и във времето. 
Отделено е място и на изучаването на същността и определянето на незавършеното 
производство. Подробно се изясняват приложимостта, характерните особености, основните 
организационни параметри, предимствата  и недостатъците на различните форми на 
организация на производството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се основава на получените знания от технологични 
дисциплини, “Инженерна икономика” , “Индустриален мениджмънт” и др.   

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на компютър и мултимедиен проектор. 
Лабораторни упражнения, следващи стриктно лекционния материал, като за част от тях се 
използват специално разработени програмни продукти и се решават примери от практиката. 
За всяко лабораторно упражнение е предвиден входящ тест, а след приключване на 
тематичен цикъл и изходящ тест.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка – контролни работи в 
средата и в края на семестъра (80%) и сумарна оценка от тестове през семестъра (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Даков, И. С. Производствен инженеринг. С., ИК “Люрен Комерс”, 2003;  
2. Даков, И.С., К. П. Ангелов, Т.К. Лефтерова. Ръководство за разработване на курсова 
работа по дисциплината “Инженеринг 1/Производствен инженеринг/”. МП Издателство на 
ТУ-София, С., 2003;  
3. Лефтерова, Т.К. Ръководство за упражнения по дисциплината “Инженеринг II 
(Индустриален инженеринг)”. С., ”СОФТТРЕЙД”, 2009;  
4. Илиев, Й. И., П. Р. Ненова, Ю. Д. Маринова. Организация на индустриалната фирма. С., 
УИ “Стопанство”, 2002;  
5. Иванова, И., С. Благоева. Организация на производството в индустриалното предприятие. 
Изд. „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2008;  
6. Hodson, W.K., Maynard’s industrial engineering handbook. Editor in chief - 5th ed., Graw - Hill, 
Inc., 2002. 23



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Индустриален маркетинг  

Код: Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-2 час  Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР: 
Проф. д-р Младен Стефанов Велев (СФ), тел.: 965-2672, e-mail: mvelev@tu-sofia.bg; 

Технически университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти  по специалност  “Индустриални технологии”  на Машинно-технологичен факултет 
за образователно-квалификационнаʪʘ степен “бакалавър”. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 
със същността и основните елементи на процеса на индустриалния маркетинг и да развие 
практически умения в управлението на маркетинговите дейности.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Индустриален маркетинг" формира 
у студентите мислене, насочено към пазара. Това им дава възможност да анализиарт 
пазарните ситуации и да вземат компетентни решения за избор на продуктова, ценова, 
пласментна и рекламна политика, както и да разработват концепции за проникване и 
оцеляване на пазара. Основните теми: Индустриален маркетинг – същност, теория и 
практика; Процес на индустриалния маркетингов– микс, модели; Маркетингови проучвания; 
Маркетингова информационна система; Стратегически индустриален маркетинг и 
планиране; Продуктова, ценова, пласментна и рекламна политика; Пазари и пазарна 
политика; Поведение на потребителите и Връзки с обществеността. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните 
икономико-мениджърски дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции с използване на визуални средства (слайдове, 
медиен проектор). Семинарни упражнения, включващи симулиране на маркетингови 
процеси и ситуации, решаване на казуси, ролеви игри и дискусии. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка – контролни работи в 
средата и в края на семестъра (80%) и сумарна оценка от тестове през семестъра (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОПДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Велев Мл., Управление на маркетинга, ИК”Софттрейд”, С., 2005;  
2. Велев Мл., Управление на маркетинговия микс, ИК”Софттрейд”, С., 2005;  
3. Велев Мл., Маркетингови комуникации, ИК”Софтрейд”, С., 1998;  
4. Велев Мл., Дончев Д.,Реализация на продукцията, ИК”Софтрейд”, С., 1998;  
5. Buell V., Marketing Management - a Strategic Planning Approach, McGraw-Hill, Inc., 1984;  
6. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice - 
Hall International, Inc., 1991. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 

Технология на машиностроенето 
Код: BINDT 55 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Курсов проект  

Часове за седмица: 

Самоподготовка - 2 часа 
Брой кредити: 1 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р Лъчезар Стоев (МТФ, кат. ТМММ), тел.: 965-3919, е-mail: lstoev@tu-sofia.bg 

ас. Стефан Стефанов (МТФ, кат. ТМММ), тел.: 965-2718, е-mail: shstefanov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е студентите да се научат да проектират 

технологични процеси за изработване на детайли и да конструират приспособления за 

установяване на заготовки за механично обработване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разработват се технологични процеси за 

изработване на два детайла: вал – за условията на дребно-серийно производство и корпусен 

детайл – за условията на серийно производство; 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по дисциплините: Материалознание и технология на 

материалите, Метрология и технически измервания, Рязане на материалите, Режещи 

инструменти, Металорежещи машини, Технология на машиностроенето.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Консултации за разработваните технологични процеси, за 

оформяне на пояснителната записка, технологичните схеми и чертежи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита на заданието пред ръководителя на 

проекта. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Пашов Ст., П. Хаджийски Технология на машиностроенето-част 1, Изд. на ТУ-София, 1997. 

2. Диков А. Технология на машиностроенето. С., Изд. „Софттрейд”, 2006 

3. Георгиев В., Ст. Пашов. Технология на машиностроенето. Изд. на ТУ-София, филиал 

Пловдив, Пловдив, 2003 

4. Под редакцията на Пашов Ст. Ръководство за упражнения по технология на 

Машиностроенето, Изд. на ТУ-София, С., 1987 

5. Под. ред. на П. Патарински. Ръководство за курсово проектиране по технология на 

машиностроенето. София, „Техника”, 1980 г. 

6. Справочник на технолога по механична обработка. Под ред. на Ст.Пашов. София, Техника, 

1989 г., т.1 и 2 
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СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираем 

проект за студентите по специалността  “Индустриални технологии“ на МТФ ʟʘ образовател-
но-квалификационната степен “бакалавър”. 
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mailto:shstefanov@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на 

дисциплината: 

Технология на заваряването  

Код: BINDT 55  Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Курсов проект 

Часове за седмица: 

CП – 2 часа 
Брой кредити: 1 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р инж. Манахил Тонгов (МТФ), тел. 965-34-75, e-mail: tongov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираем 

проект за студентите по специалността  “Индустриални технологии“ на МТФ ʟʘ 
образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на настоящия проект е 

студентите да придобият практически умения за проектиране на заваръчна 

технология и екипировка.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проектът включва: Анализ на 

конструкцията, избор на основен метал, оразмеряване на конструкцията, 

разработване на технология за заваряване, разработване на схема за базиране и 

притискане, разработване на приспособление за механизирано заваряване,  и 

разработване на заваръчна процедура.  

ПРЕДПОСТАВКИ: За разработването на проекта са необходими знания по 

технология на заваряването, пневматична и хидравлична техника, теория на 

машините и механизмити и машинни елементи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Индувидуални консултации. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита на проекта. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДААВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тонгов, М. Заваряване. Курсово 

проектиране, С. Издателство на ТУ, 2004г. 2.  Желев А., Заварени конструкции. т. 

3., Техника, 1985. 2. Севбо, Б. “Механизация и автоматизация сварки 

плавлением”, Киев, Наукова думка, 1981. 
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