
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бизнес икономика 

Код: PMEPS 01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения,  

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

СУ – 2 часа,  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   

доц. д-р. Йорданка Ангелова  (СФ),  тел.: 02/965-26-72,  

e-mail: jsa@tu-sofia.bg;  

Технически университет–София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност “Мениджмънт в Електроенергетиката” на Стопански 

Факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по Бизнес икономика е 

студентите да получат знания за функционирането на предприятията в 

Електроенергетиката в пазарни условия. Те ще им позволят бързо и компетентно да 

решават въпроси свързани с икономиката на управлението на бизнес организациите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Бизнес организациите – основен 

субект на стопанската дейност, Функциониране на организацията в Електроенергетиката 

в пазарни условия, Стопанска политика на организацията, Ресурси на бизнес 

организацията, Производствена програма и производствен капацитет, Разходи и цени на 

продукцията, Реализация на продукцията, Приходи, Финанси и финансов анализ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Икономика (Микро и Макроикономика). 

 

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

слайдове, табла и др. Семинарни упражнения изпълнявани по Ръководство. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит в края на семестъра и 

Курсова работа с описание и защита. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1.Георгиев, И., Икономика на предприятието, 

С., УНСС-Стопанство, 2008. 2. Дончев Д., Мл.Велев, Й.Димитров, Бизнес икономика, 

Софттрейд, 2003;  3. Дончев Д., и др. Ръководство за упражнения по бизнес икономика, 

Софттрейд, 2003;  4. Велев Мл. и др. Икономика  на предприемаческата дейност, С., 

“Информа интелект”, 2001. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Мениджмънт 

 

Код: PMEPS 02 Семестър: І 

Вид на обучението:  

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа,  

СУ – 1 час  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:   Доц. д-р инж. Гергана Христова (СФ), тел.: 02/965-37-33, 

e-mail: hristova_g@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти от специалност “Мениджмънт в електроенергетиката” на 

Стопански Факултет, ТУ – София за образователно-квалификационна степен 

“магистър” изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Мениджмънт” има 

за цел да даде на студентите от магистърската образователно-квалификационна степен 

базови знания в областта на мениджмънта на електроенергийните организации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху 

въпросите за същността на бизнесорганизациите и тяхната вътрешна и външна среда. 

Разглежда се развитието на управленската теория и интегрирането на класическите 

мениджърски идеи в съвременния мениджмънт, основните управленски функции 

(планиране, организиране, контролиране и ръководене) и процесите на вземане на 

решение и управленски комуникации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знанията получени от икономическите и 

техническите дисциплини за електроенергийниа сектор. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичен материал и беседване 

със студентите по задавани от тях въпроси, както и използване на примери от 

мениджърската практиката на индустриалните и бизнес организациите. Лекциите се 

онагледява чрез използването на слайдове. В упражненията се провежда събеседване 

въз основа на учебни тестове и разработване на казуси с приложен характер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (писмен тест) през 

изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ганчев, П., Основи на мениджмънта, 

Софттрейд, С., 2008; 2. Ганчев, П., Христова, Г., Ръководство по Основи на 

мениджмънта (Основи на управлението) ,Софттрейд, С., 2009; 3. Ганчев, П., 

Проектиране на системи за управление, Софттрейд, С., 2008; 4. Ганчев, П., Дончев, Д., 

Анализ и проектиране на системи за управление, С., 2005; 5. Иванов, И., Ганчев, П. и 

колектив, Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски”, В. 

Търново, 1999; 6. Кунц, О`Доннел, Управление: системый и ситуационный анализ 

управленческих функций, т.1 и т.2, Прогрес, Москва, 1981; 7. Мескон, М., Алберт, М., 

Хедоури, Ф., Основы мениджмента, Дело, Москва, 1992; 8. Aldag, R., Stearns, T., 

Management, Cintinnati, Ohio, 1987.; 9. Applebi, R., Modern Business Administration, 

Pitman Publishing, L., 1991.; 10. Cole, G. A., Management, Theory and Practice, DP 

Publishing Ltd. L., 1990.; 11. Stoner, J., Freeman, R., Management, Prentice Hall 

International Editions, USA, 1989. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Финанси 

Код: PMEPS 03 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР 
    проф. д-р Йордан Димитров (СФ), тел.: 965 2532, e-mail: dany@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН Задължителна мениджърска 

дисциплина за студентите от специалност “:Мениджмънт в електроенергетиката” на 

Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “магистър - 

изравнително”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА   Целта на обучението по „Финанси” е 

студентите да получат съвременни познания по технологията за вземане на финансови 

решения в индустриалното предприятие. Дисциплината запознава с основополагащи 

въпроси на финансовото планиране и избор на източници за финансиране. Учебното 

съдържание включва придобиването на теоретични, методически и практически знания 

в областта на финансите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА  Дисциплината „Финанси ” разглежда 

въпросите свързани с финансовото планиране и финансирането на предприятието,  

методите за оценка и избор на финансиращи източници, финансовата политика  на 

индустриалното предприятие. Разглеждат се особеностите и спецификата на наличните 

и без наличните разплащания на предприятието с неговите контрагенти. 

 ПРЕДПОСТАВКИ  Базира се на придобитите знания в изучаваните икономически 

дисциплини до този момент. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ  В лекциите и семинарните упражнения се използват 

видеофилми, делови игри, казуси, тестове и други активни методи на обучение. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ Писмен изпит в края на семестъра – 

60%;  работа на студентите през семестъра – 40 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 1.Адамов В. и колект. Теория на финансите. 

Свищов, 2008г. 2.Бучева Н. и колект., Финанси., С.,2006г. 3. Димитров Й. , Финансов 

мениджмънт,  Първа част: Финансово планиране и финансиране на предприятието, 

„Питагор” , С. 2009 г.  . 4.Пергелов К., Система на плащане между фирмите.,ИК 

“ФорКом”,С.,1992г. 5.Петров Г.,Основи на финансите на фирмата. ИК “ Труд и право”, 

С., 2007г. 6.Arhert S.H., Theories of Business Finance1 1983. 7.Madura J., J. Reyess 

Introduction to Financial Management, 1988. 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:oandre@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Търговско право 

Код: PMEPS 04 Семестър: I 

Вид на обучението:  

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч. 

СУ 1–ч. 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: 
доц. д-р Невяна Кънева (СФ), тел.: 02/965-31-91, e-mail:  n_kaneva @tu-sofia.bg, 

Технически Университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителна учебна 

дисциплина от изравнителното обучение за образователно-квалификационна степен 

„магистър” по специалност „Мениджмънт в електроенергетиката”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Търговско 

право”има за цел да запознае запознае студентите от специалност «Мениджмънт в 

електроенергетиката» в изравнителната форма за обучение с основни правни понятия , 

както и с основните въпроси за търговското право като правен отрасъл, за видовете 

търговци, за търговските дружества и за търговските обезпечения.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Търговско право" формира у 

студентите познания, чрез които да се ориентират в основни правни понятия и в 

правната уредба на търговската дейност. Основните теми на дисциплината са: 

Въведение в дисциплината – видове източници на правото, субекти на правото, отрасли 

на правото, Понятие за търговец, Видове търговци, Видове търговски дружества и 

Видове търговски обезпечения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните 

икономичиске и хуманитарни дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мулти-

медиен прожектор. В семинарните  упражнения се предвижда работа по казуси.   

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, като оценката се 

формира, както следва: 80 % от изпит под форма на тест и 20 % от работа по време на 

семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Конституция на Република България 

2. Закон за нормативните актове 

3. Търговски закон 

4. Закон за кооперациите 

5. Закон за търговския регистър 

6. Проф.Емил Златарев и др. Основи на правото, книга първа и книга втора, София, 

Сиела, 2009 г. 

7. Ангел Калайджиев, Търговско право, Обща част, Второ преработено и 

допълнено издание, София, Труд и право 2011 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Електрически машини и 

апарати 

Код: PMEPS 05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни  

упражнения,  курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:   

проф. дтн Илиана Маринова (ЕФ), тел.:02/ 965-38-73, email: iliana@tu-sofia.bg 

доц. д-р Пламен Ризов (EФ), тел.: 965 2147; email: pmri@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителен учебен курс от 

програма на изравнителното обучение за ОКС Магистър по специалност 

“Мениджмънт в електроенергетиката”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е запознаване с основните 

системи и явления в електрическите машини и апарати и конструкциите им с цел избор, 

поддържане и експлоатация, както и с възможностите на методите за проектиране, 

конструиране и изпитване на електрически машини и апарати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: теоретични модели за анализ и 

изследване на електромагнитни системи. Принципи на действие, функции и 

конструкции на отделните видове електрически машини и апарати. Запознаване с 

възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически 

машини и апарати.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Eлектротехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения с използуването на 

стендове за изследване на електрическите машини и апарати и ръководство за 

лабораторни упражнения. Протоколи от лабораторните упражнения с резултатите от 

изследванията и анализ. В процеса на обучение преподаваните в лекциите знания се 

конкретизират, задълбочават и индивидуализират чрез разработването на самостоятелни 

инженерни задачи в курсовите работи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмена работа на студента по 

няколко въпроса от дисциплината с отчитане на индивидуалните резултати от 

лабораторните упражнения и курсовата работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Александров, А.К. Електрически апарати. С., Изд-во на ТУ-София, 1999. 

2. Александров А. и др. Ръководство за семинарни упражнения по електрически 

апарати. София, 2000, 224 с. 

3. Писарев А. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически апарати. 

Техника, София, 1976, 113 с. 

4. Божилов, Г.Й., Е. Соколов, И. Ваклев. Електромеханични устройства. Техника, 

София, 1991. 

5. Динов, В. Р. Електрически машини. Техника, София, 1991 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Техническа безопасност 

Код: PMEPS 06 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове на седмица: 

Л - 2 часа ; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:                                                
доц.д-р инж. Борислав Николов 

Технически Университет–София, ЕФ, катедра “ИИИМ”, тел.02/965-35-19 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна 

дисциплина за студентите по специалност “МЕНИДЖМЪНТ В 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА” на Стопански факултет (СФ) на Технически Университет 

– София за образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е общо запознаване на 

студентите с основните въпроси по  инженерните   методи   и   средства   за  

осигуряване безопасност на  труда и основни въпроси по обща електротехника,  които 

са необходими  за  бъдещата  им практика като специалисти  по мениджмънт в 

електроенергетиката. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се разглеждат опасните и вредни фактори 

на работната среда, анализът и предпоставките за травматизъм и електротравматизъм, 

техническите методи и средства за осигуряване на електробезопасност. Засягат  се  също  така  

въпросите  за електромагнитните  излъчвания, статично   и   атмосферно   електричество, 

микроклимат, осветление, шум, вибрации и вредни вещества в работната и околната среда. 

Разгледани са и аспекти и от нормативната уредба и законодателството по техническа, пожарна 

и аварийна безопасност и др. В курса са включени някои основни въпроси по обща 

електротехника, включващи общи понятия от теорията на електромагнитното поле и законите 

на електротехниката и електрическите вериги. Разгледани са основни зависимости и преходни 

процеси в трифазни електрически вериги, някои основни въпроси свързани с електрическите 

измервания и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се общи познания по физика и химия, както и 

технически познания по електрически машини и апарати, технологии в производството 

и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, с използване на аудио-визуални средства 

(аудио- и медиен проектор). Тематично насочване за достъп до уеб-сайтове и други 

източници на специализирана информация, като база за аудиторни и извънаудиторни 

дискусии и анализи. Лабораторни упражнения за постигане на приложен характер чрез 

анализи, проверки на ефективността на защити, измервания на отделни фактори и др. 

Упражненията се изпълняват по ръководство за упражнения и се изготвят протоколи за 

резултатите от упражненията. 

електрически машини и апарати, технологии в производството и др. 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Издадени са учебник, ръководство за упражнения и протоколна тетрадка по 

дисциплината; подготвени модели за упражнения; конспект по въпросите; достъп до 

web sites и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: писмен изпит (по комбинации от въпроси от конспекта) 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ:  Без предварително записване, с възможност за избор от 

всеки студент на една от датите, фиксирани от преподавателя. 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Технологична част на електрически 

централи   

Код: PMEPS 07 Семестър: 2 

Вид на обучението: Лекции и 

семинарни упражнения  

Часове за седмица 

Л-2ч.; СУ-1ч. 

Брой кредити:6 

 

ЛЕКТОР:   
доц.д-р Татяна Радева, Електротехнически факултет, катедра 

“Електроенергетика”, тел. 02/965-21-17, 

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

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност 

”Мениджмънт в електроенергетиката” на Стопански факултет на ТУ-София  - 

изравнително обучение. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

 Дисциплината има за цел студентите от специалност „Мениджмънт в 

електроенергетиката“ да ги запознае с основните технически съоръжения и 

технологичния процес за производство, разпределение и използване на електроенергия 

и превръщането им в други видове енергия.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Дисциплината се занимава с теоретични и практически проблеми на 

електрообзавеждането в електрическите централи. Тези проблеми включват 

технологически особености, технологични схеми и електрически схеми на централите, 

разпределителни уредби, системи за управление, компановки на електрическите 

централи и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

 Необходими са познания по „Основи на електротехниката“, „Електрически апарати“, 

„Електрически машини“ и др. 

 МЕТОД  НА  ПРЕПОДАВАНЕ: 

 Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали за детайли и възли от 

технологични съоръжения и слайдове за прожектиране. Семинарни упражнения 

спомагат за онагледяване и практическа насоченост на придобитите теоретични знания.  

МЕТОДИ  НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит в края на втори семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:     
1. Хаджигенова Н., Термична част на ТЕЦ, Техника, София, 1987. 

2. Грозев Г., В.Обретенов. Хидро- и пневмомашини и съоръжения. Техника, С., 1991. 

3. Обретенов В. Водни турбини и хидроенергийни съоръжения. Изд. на ТУ, С., 1996. 

4. Милчев. В., Термодинамика, ТУ, София. 1995 г.  

5. Йорданов В., и др. Теромдинамика и топлопренасяне, София, 1998 г 

6. “Manual on electrical power systems management”. Издателство на ТУ-София., София 

2011. автори: Мария Кънева, Димо Стоилов, Димитър Богданов, Десислав Тодоров, 

Данаил Дачев, Рад Станев.  

7. Етърски Ст.И., Електрическа част на електрически централи, София, Техника, 1994. 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електрически мрежи и системи 

Код: PMEPS 08 Семестър: 2-ри 

подготвителен 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., ЛУ-1 ч. 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р инж. Димо Стоилов (ЕФ), тел.: 965 2103, e-mail dstoilov@tu-sofia.bg  

Гл. ас. д-р инж. Рад Станев – тел. 0888 105 212, e-mail: rstanev@tu-sofia.bg 

Технически университет  - София  

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Задължителна дисциплина за редовни студенти подготвителен курс по специалност 

Мениджмънт в електроенергетиката в Стопански Факултет на ТУ-София.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Електрически 

мрежи и системи” е студентите да получат необходими знания за конструктивното 

изпълнение и експлоатацията на мрежи с различни номинални напрежения. Те 

получават и необходимо за тях основно разбиране относно процесите на определяне и 

управление на режимните параметри и анализ на работата на електрическите мрежи.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглежда се конструктивното изпълнение на 

електрическите мрежи и се дават начални познания в областта на електрическото им 

оразмеряване. Разглеждат се методи за определяне на разпределението на мощностите 

в различни по конфигурация и предназначение електрически мрежи и въпроси 

свързани с регулиране на напрежението и честотата и планиране на генерацията в 

електроенергийната система (ЕЕС). Курсовата работа е свързана с електрическо 

оразмеряване на разпределителен ЕП Ср. н. по индивидуално задание.   

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания от дисциплините: Висша 

математика, Теоретична електротехника и Електрически машини.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционният материал се изнася по класически начин, 

както и с помощта на нагледни материали – компютърни презентации и табла. 

Лабораторните упражнения се изпълняват чрез учебен софтуер за моделиране на 

електрически мрежи и ЕЕС, като се разглеждат реални инженерни задачи по 

определяне на параметрите на заместващи схеми, изчисляване на установени режими и 

оптимизация на разпределението на активните и реактивните мощности в ЕЕС.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след завършване на 

семестъра (коефициент на тежест 60%), оценка от курсовата работа (40%) – тя се 

оценява въз основа на качеството на разработване и защитата й.    

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български .  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Захариев.В., Генков Н, Електрически 

мрежи, Сиела, 1999. 2. Николов Д., Електрически мрежи и системи, Техника, 1995, 3. 

Стоилов Д., Учебно ръководство по “Режими на електроенергийните системи”, София, 

Издателство на ТУ-София, 2007, 4. Генков Н., К.Янев, В. Захариев, Д. Николов, М. 

Боцов. Ръководство за проектиране по електрически мрежи и системи, Техника, 1993. 

6. Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, АВС 

Техника, София, 2004. 7. Masters Gilbert M., Renewable and Efficient Electric Power 

Systems, Wiley-IEEE Press, 2004. 

mailto:dstoilov@tu-sofia.bg
mailto:rstanev@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електрическа част на електрически 

централи  и подстанции 

Код: PMEPS 09 Семестър: 2 

Вид на обучението: Лекции и 

лабораторни упражнения  

Часове за седмица 

Л-2ч.; ЛУ-2 ч. 

Брой кредити:6 

 

ЛЕКТОР:   
доц.д-р Татяна Радева, (ЕФ), катедра “Електроенергетика”, тел. 02/965-21-17, 

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

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителна учебна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност 

“Мениджмънт в електроенергетиката” на Стопанския факултет на ТУ-София, 

изравнително обучение за образователно- квалификационна степен “магистър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

 Дисциплината за студентите от специалността " Мениджмънт в електроенергетиката" 

цели придобиване на основен обем знания, свързани със съоръженията за 

произвеждане, разпределение и използване на електрическата енергия и нейното 

преобразуване в други видове енергии и др. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Дисциплината се занимава с теоретични и практически проблеми на 

електрообзавеждането в електрическите централи и подстанции. Тези проблеми 

включват технологически особености, избор на апаратура и тоководеши части, главни 

електрически схеми и схеми за собствени нужди, разпределителни уредби, системи за 

управление, компановки на електрическите централи и подстанции. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Необходими са познания по “Основи на електротехниката”, “Електрически апарати”, 

“Електрически машини”, “Електротехнически мрежи и системи” и др. 

 

 МЕТОД  НА  ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, детайли и възли от електрически 

съоръжения и слайдове за прожектиране. Лабораторни упражнения, изпълнявани на 

функционални физически модели с използване на цифрова и компютърна техника. 

 

 МЕТОДИ  НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмен изпит в края на втори семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:    1. Етърски Ст.И., Електрическа част на 

електрически централи, София, Техника, 1994. 2. Боев Кр., А. Овчаров, А. Крумов, Е. 

Димитрова, Ръководство за курсов проект по електрически подстанции, София, 

СИЕЛА, 2001. 3. Овчаров А., А. Крумов, Д. Тодоров, Ръководство за лабораторни 

упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции, Технически 

университет, С., 2009. 4. “Manual on electrical power systems management”. Издателство 

на ТУ-София., София 2011. автори: Мария Кънева, Димо Стоилов, Димитър Богданов, 

Десислав Тодоров, Данаил Дачев, 

Рад Станев. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплината 

Счетоводство 

Код: PMEPS 10 Семестър:  II 

 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни  упражнения  

Часове на седмица: 

Л – 2 часа ; 

СУ – 2 часа; 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР:  Доц. д-р Йордан Димитров, тел. 02/965-25-32 email: dany@tu-sofia.bg; 

   Технически Университет–София, СФ, катедра “ИИИМ” 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Задължителна учебна дисциплина за изравнително обучение по специалност 

“Мениджмънт в електроенергетиката” на Стопански факултет (СФ) на Технически 

Университет – София за образователно-квалификационна степен “Магистър”-

изравнително обучение. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Главната цел на дисциплината  е студентите да получат знания за счетоводната 

отчетност в предприятието, което ще подпомогне изграждането им като специалисти с 

необходимата квалификация за анализ на възникващи стопански ситуации, съпоставяне 

на постигнати стопански резултати с планираните в постоянно изменящата се пазарна 

среда и  др.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Учебният материал е насочен към фундаменталните знания на общата теория на 

счетоводството. Дисциплината третира и основните въпроси, свързани със 

счетоводното отчитане на капитала на предприятието, неговите ресурси, в т.ч. 

материални, трудови, финансови, разходите, свързани с дейността, получените 

стопански резултати и др.  

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Изискват се познания по Икономика . 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на  визуални средства (слайдове, медиен проектор). 

Провеждат се лабораторни упражнения, с използване на сборник задачи по 

дисциплината.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
Писмен изпит, включващ теоретични въпроси (тестове) и задачи.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1.Фурнаджиева М. Счетоводство на 

предприятието (теоретични основи), изд. Софтрейд, С. 2010 г. ; 2. Фурнаджиева М. 

Счетоводство на предприятието (приложен курс), изд. Софтрейд, С. 2011 г. 3. 

Фурнаджиева М. Сборник задачи по счетоводство, изд. къща “Сиела”, С. 2004 г.; 4. 

Дурин С. и Д. Дурина Счетоводство на предприятието, изд. ФорКом, 2004 г.; 5. Проф. 

И. Душанов и проф. М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, изд. 

Счетоводна къща ЕООД при съюза на счетоводителите в България, 2003 г. и др.. 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Mаркетинг 

Код: PMEPS 11 Семестър: II 

Вид на обучението: редовно 

(изравнително обучение) 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч. 

СУ –ч. 

Самоподготовка 4 ч. 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР: 
Проф.д-р Младен Велев (СФ), тел.: 965 2994, e-mail: mvelev@tu-sofia.bg,  

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна  учебна  

дисциплина за студентите от специалност “Mениджмънт в електронергетиката” 

(изравнително обучение ) на Стопански Факултет, ТУ-София, професионално 

направление „Общо инженерство” за образователно-квалификационна степен 

“магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Маркетинг ” има за 

цел да запознае запознае студентите от специалност «Индустриален мениджмънт» в 

изравнителната форма за обучение с основните въпроси на маркетинга, неговата роля и 

значение на маркетинга за дейността на стопанската система, за нейната 

конкурентоспособност, както на вътрешния, така и на междунаодния пазар. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Маркетинг" формира у 

студентите, насочено към пазара мислене. Това им дава възможност да анализиарт 

пазарните ситуации в електроенергетиката 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: Маркетинг – 

същност, теория и практика; Маркетингов процес – микс, модели; Маркетингови 

проучвания; Маркетингова информационна система; Стратегически маркетинг и 

планиране; Продуктова, ценова, пласментна и комуникационна  политика; Пазари и 

пазарна политика.   

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните 

икономико-мениджърски дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мулти-

медиен прожектор. В семинарните  упражнения се предвижда работа по казуси.   

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, като оценката се 

формира, както следва: 80 % от показаните знания и 20 % от работа по време на 

семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
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3. Котлър, Ф., Основи на маркетинга, Класик Стил, 1998 
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