
Код 23-01.               Учебна дисциплина:                       ФИЗИКА

Семестър:  първи,втори                                       ЕCST кредити 9

Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 886
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции І сем. 15 1
Лекции ІІ сем. 30 2
Лабораторни упражнения І сем. 30 2
Лабораторни упражнения ІІ сем. 30 2

Лектори:
проф. д-р Иван Панчев;  кат. “Математика и физика”; тел. 603 715

Анотация: Физиката е наука, която се явява фундамент за теоретичната подготовка на съвременния инженер.
В учебната програма за студентите от І курс от Технически факултет на УХТ са включени всички раздели от
класическият курс по опитна физика. Основна задача при обучението по физика е да се запознаят студентите
с основните идеи и методи използвани от физиката и да формира у тях научен мирогред за света.
Съдържание на дисциплината: В класическият курс по опитна физика са включени: основни раздели от
механика, и статистическа физика, електричество и магнетизъм, оптика, атомна и ядрена физика.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки

§ знания от средния курс на обучение по физика;
§ начална компютърна грамотност;
§ умения за самостоятелно използване на учебни материали.

изходни връзки
§ основните знания и умения придобити в лабораториите по физика се използват в обучението по всички

инженерни дисциплини.
§ Чрез задачи за самостоятелна работа се цели всеки студент да покаже нивото на осмисляне и използване на

преподавания материал.

Технология на преподаване: Лекциите се придружават с демострации на изучаваните явления и процеси. Тези
лекцийни демонстрации, като важна неотменима част от лекционния курс по физика дават необходимия опитен
материал, на чиято основа се въвеждат понятия и обобщения, формулират се физичните закони и принципи.
Съпътстващите лекциите лабораторни упражнения създават у обучаващите студенти умения и навици за
самостоятелна работа с физични уреди и апарати, запознават ги с основните методи за измерване на физични
величини, обобщаване на резултатите от физичните експерименти, графично представяне на данните и тяхната
математико-статистическа обработка. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от
писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)



Код 22.04.01Б – І част; 22.05.02Б – ІІ част Дисциплина Приложна геометрия и инженерна графика І и ІІ част

Семестър І, ІІ ЕCST кредити 8 – І част, 4 – ІІ част

Форма за проверка на знанията: текущи оценки Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра  Техническа механика и машинознание

Факултет  Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
І част
ІI част

30
15

2
1

Практически упражнения
 І част
ІI част 60

30
4
2

Лектори:
Гл. ас. д-р Снежана Атанасова; кат. Техническа механика и машинознание;
тел. 603 823, Е-mail sneja_atan@yahoo.com

Анотация: Дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика изучава методите за изобразяване на
пространствени обекти върху една равнина, разглежда пространствени задачи за взаимно положение на тези обекти
и основните правила за изпълнение и оформяне на машиностроителни чертежи. Разглеждат се основните
възможности на системата за автоматизирано проектиране : САD система SolidWorks  за създаване на базирани
върху равнинни скици 3D модели, чертежи на детайли и сглобени единици.

С усвояването на материала се цели да се развие умение у студентите по дадени минимален, но достатъчен брой
ортогонални изображения на детайл да възстановят неговата форма, както и да придобият знания, навици и умения
необходими при разработването на различни видове конструкторски документи, които оформят техническата
документация и използване на САD система за тази цел. Студентите се запознават с новите хармонизирани
български държавни стандарти с ISO, които третират правилата при оформяне на техническите чертежи.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика разглежда
изобразяването на геометрични обекти и реални тела с основните методи на приложната геометрия – метод на
Монж и на аксонометричното проектиране; решаване на някои задачи от пространствената приложна геометрия с
цел развиване на пространственото въображение на студентите за възприемане, разчитане и възпроизвеждане на
геометрични обекти и реални тела и приложението им при разработване на чертежите; изпълнение и оформяне на
изгледи, разрези и сечения; избор и разположение на проекциите в чертежите на детайлите и сглобените единици;
съставяне на размерни мрежи в детайлни и сборни чертежи; стандартизирани понятия и означения на точностните
характеристики на размерите; стандартизирани понятия и означения на сглобки; прилагане на САD система
SolidWorks при разработване на 3D  модели и чертежи на детайли и сглобени единици.

Входни и изходни връзки: Необходими са основни познания по геометрия и стереометрия от средното
образование. Придобитите знания и умения се прилагат в усвояването на материала по дисциплината Машинни
елементи и всички дисциплини разглеждащи различно технологично обзавеждане в промишлеността, както и при
разработването на различните курсови проекти , предвидени в Учебния план.

Технология на преподаване: Лекциите се изнасят с традиционни учебно-технически средства, като се онагледяват
с  различни модели и компютърна техника. Практическите занятия се провеждат в оборудвана с модели и нагледни
табла, лаборатория, а също и в компютърна зала. На практическите занятия студентите работят самостоятелно.
 По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестов контрол, задачи за самостоятелна работа,
курсови и контролни работи.
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от защитата на курсовите задачи, от
контролните работи и оценката за работа на студентите през семестъра.



Код: 07.01                          Дисциплина: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Цвета Луизова-Хорева, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 759, e-mail: languagecentre@abv.bg

Анотация:
Учебният процес е насочен към консолидиране и доразвиване на знанията и уменията, получени в средното

училище, с акцент върху най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална изява
на обучаемите. Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на основните
теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.



Код: 07.02                          Дисциплина: НЕМСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV                ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 736

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Таня Христова Великова, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 736, e-mail: tanyavelikova@abv.bg

АНОТАЦИЯ:

      Курсът на обучение по дисциплината “Немски език” включва общоезиков модул и модул за
специализиран език в областта на машинното инженерство. Първият етап от обучението е насочен към
уеднаквяване степента на владеене на общия език, като се разглеждат по-задълбочено основни граматични
конструкции, изучавани в средния курс на обучение, акцентува се върху развитието на писмената и устната
реч. Вторият етап въвежда в общонаучния стил и завършва с език на специалността. Студентите се
запознават със съответната терминология, придобиват умения да превеждат, резюмират и коментират
различни по сложност текстове в своята специалност.
входни връзки
Ø основни знания от средния курс
Ø изградени умения за самостоятелна работа с речник
изходни връзки:
Ø участие в международни програми за обмен на студенти
Ø ползване на чуждестранни източници в сферата на хранителните технологии за повишаване на

професионалната квалификация
Ø повишаване конкурентноспособността на завършващите на пазара на труда
Ø участие в международни делови срещи, конференции и форуми

Занятията са практически и се извеждат на подгрупи. Използват се съвременни учебни системи и помагала, аудио-
визуална техника, интернет. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез писмени тестове,
проекти за самостоятелна работа, преводи.



Код: 07.04                          Дисциплина: РУСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV                ЕCST кредити: 4
Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Юлия Попова, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 736, e-mail: languagecentre@abv.bg

Анотация:
Учебният процес е насочен към консолидиране и доразвиване на знанията и уменията, получени в средното

училище, с акцент върху най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална изява
на обучаемите. Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на основните
теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.



Код: 07.03                          Дисциплина: ФРЕНСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV ЕCST кредити: 4
Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Жана Асенова Кръстева, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 759, e-mail: languagecentre@abv.bg

Анотация:
Целта на учебния процес е да затвърди и доразвие знанията и уменията, получени в средното училище,

занимавайки се по-подробно с най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална
изява на обучаемите.  Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на
основните теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.



КАТЕДРА: "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
АНОТАЦИЯ
Преустройството във висшето образование обективно засилва неблагоприятното влияние на такива процеси като;

задълбочаване на интелектуализацията в образователното дело, увеличаване на умственото напрежение, оформяне на учебен
дневен режим с ограничена двигателна активност и физическа дееспособност т.е. до непрекъснато увеличаване на
хиподинамията и на заболеваемостта сред студентската младеж.

На този фон все по-силно изпъква акуалността и значението на физическото възпитание и спорта, като най-
ефективно и естесвено превантивно средство против тези негативни явления.

Системата за подготовка на кадри с висше образование е ФУНКЦИЯ на динамично изменящите се процеси в
обществената, икономическата, стопанска и производствени сфери. Световните стандарти за високо каческтво на обучение
е възможно да се достигнат по пътя на интензификация, по-ефективно използуване на научно-техническите достижения,
внедряване на новостите в съдържанието и най-напредналата организация иа учебния процес при максимално използуване
възможностите на обучаемия.

Създадените до сега учебни програми /планове/ по физическо възпитание, независимо, че са допринесли за
утвърждаване на учебната дисциплина, не са вече з съответствие с новите изисквания и реалности. С тях не могат да се
разрешават поставените цели и задачи, поради недостатъчния обем и обхват, уравниловка в организацията на учебния
процес, недостатъчното ресурсно обезпечаване и материална спортна база.

По силата на Закона за висшето образование във ВУЗ настъпиха редица позитивни промени във формата и
организацията на учебния процес, повишиха се и изискванията по отношение на съдържанието и обема на преподавания материал
и т.н, в съответствие, с това каква образователно-квалификационна степен ще придобият студентите след приключване на обучението
си.

В новите учебни програми на Техническия и Технологичния факултет при УХТ -Пловдив "Физическото възпитание и
спорт" е самостоятелна задължителна учебна дисциплина. Тя вклчва следните специалности: аеробна гимнастика и каланетика;
баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, силова подготовка и културизъм, тенис.

Всяка специалност ще се преподава на студентите ( избрана от тях по интерес, желание) по учебна програма, която
е разработена от титулярния преподавател в катедра "физическо възпитание и спорт" в съответствие със съвременните
изисквания на "Теория и методика на физическото възпитание". 'Теория и методика на спортната тренировка", спортната
практика, материална база на ВУЗ- а и изискванията на МОНТ,

Учебната програма по "физическо възпитание и спорт" обхваща следните форми на обучение:
За студенти от I курс: задължително обучение в два занятия седмично с продължителност от 90 минути, Годишен

хорариум - 120 часа. Учебният материал ще се преподава, както следва: теория - 4 маса, практически занятия по специалността
- 76 часа, плуване - 40 маса.

За студенти от I! курс: задължително обучение в едно занятие седмичнс : продължителност от 90 минути. Годишен
хорариум - 80 часа. Учебният материал ще се преподава както следва: теория - 2 часа, практически занятия по специалността -
38 часа, плуване - 20 часа.

За студенти 1 до V курс - извънаудиторна работа т.е. със студенти вклкзчени в представителните отбори на Института
по вид спорт (специалност) с общ брой часове до 180 часа годишно.

Цялостната учебна програма по дисциплината "Физическо възпитание и спорт" и приложените към нея учебни
програми по седемте специалности са съобразени и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на
образователната квалификационна степен бакалавър.



по дисциплината:  Механика I
АНОТАЦИЯ.

Цел на курса е получаването на теоретични знания и практически умения за редукция на различни системи
сили и за решаване на задачи за тяхното уравновесяване, както и за описание и изследване на различните видове
движение на материални обекти (материални точки и твърди тела).

Методичното изграждане на дисциплината се базира на получените знания по висша математика и физика,
като ги доразвива и обогатява, осмисляйки ги откъм приложната им страна. Механика I служи за естествена основа,
върху която се изграждат редица общотехнически инженерни учебни дисциплини като съпротивление на
материалите, теория на механизмите и машините, машинни елементи и др. Намира приложение също при курсово
проектиране по редица специални дисциплини.

В курса се изучават два основни дяла на класическата механика – статика и кинематика.
В статиката се разглеждат основните системи от сили, действащи върху материалните обекти и се дават по-

важните методи и средства за решаване на двете й основни задачи – задачата за редукцията (замяната) на дадена
система от сили с възможно най-проста и задачата за равновесието и свързаните с нея методи за определяне на сили
на връзките на различни инженерни съоръжения и конструкции.

Кинематиката изучава движението на материалните обекти независимо от действащите върху тях сили. Тук
се дефинират и изучават характеристики на движението (закон за движение, изминат път, скорост, ускорение и др.).
Дават се най-важните методи за определяне на тези характеристики на движението, приложени към най-често
срещащите се в техниката механизми и др. механични системи.

Методът на преподаване се базира на класическия тип лекции, в които се дефинират необходимите основни
понятия и се доказват съответните свойства и теореми, като се дават и примери за използването им в инженерната
практика. На семинарните упражнения се решават подходящи задачи с практическа ориентация, като се обръща
внимание на самостоятелната работа на студентите.

Преподаването е на български език.



Код: 28.01 Дисциплина “Материалознание и технология на металите” - І

Семестър: ІІ ЕCST кредити : 6  ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

8 2

Практически
упражнения

22 2

Лектори:
проф. д-р. инж. Ив. Янчев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603 808, Е-mail: jantschev@yahoo.com

Анотация: С курсът по Материалознание студентите придобиват знания за строежа и свойствата на материалите,
за закономерностите на тяхното формиране и целенасочено изменение. Изучават основните класове и видове
материали и изграждат умения за подбор на материали и изисквания към тях при решаване на инженерни задачи.
Курсът включва лекции,  практгически упражнения и семинарни занятия, както и подбрани форми на
извънаудиторна заетост на студентите. Основно внимание се отделя на металите и техните сплави.

Съдържание на дисциплината:
- Строеж/структура на материалите и закономерностите на неговото формиране;
- Свойства на материалите и определянето им, връзка между структурата и свойствата;
- Теория на сплавите;
- Изменение на структурата и свойствата на металите чрез термична и химикотермична обработка;
- Основни класове и видове материали; класификация, особености, приложение, означение.

Входни и изходни връзки: Предпоставка за постигане целите на този курс е наличието на добри знания по химия и
физика от средния курс и изучаването им през І-ви семестър. Знанията и уменията  придобити по дисциплината
дават възможност за по-пълноценно усвояване на общите и специални технически дисциплини, за обоснован подбор
на материали при решаване на задачи п о конструиране, експлоатация и ремонт на машини и апарати в хода на
обучението и в инженерната  практика.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, диаграми, табла, албуми и аудиовизуална
техника.  Практическите занятия се водят в лаборатория по Материалознание с използване на металографска
техника, прибори и машини за изпитване, за наблюдение и регистриране на процеси, албуми.
По време на семестъра, в началото на всяко упражнение се проверява подготовката на студентите по теоретичната и
практическа част на темата с поставяне на оценка. Същата се взема предвид  при оформяне на окончателната оценка
на изпита.



по дисциплината:  Механика II
АНОТАЦИЯ.

Цел на курса е получаването на теоретични знания и практически умения, необходими за динамичното
изследване на материални обекти (материални точки и твърди тела) и механични системи.

За успешното усвояване на преподавания по дисциплината материал е необходима добра подготовка по
механика I част (статика и кинематика), висша математика (операции с вектори, диференциално и интегрално
смятане, диференциални уравнения) и физика. Получените знания намират приложение при изследване на
движението в зависимост от действащите сили в конкретни механизми и машини, изучавани в общотехническите и
специални дисциплини.

В този курс са застъпени основни теми от класическата механика, раздел “динамика” – динамика на
материална точка, теория на трептенията, интегрални характеристики на движението и свързаните с тях общи
теореми на динамиката, динамика на твърдо тяло, метод на кинетостатиката.

Методът на преподаване се базира на класическия тип лекции, в които се дефинират необходимите основни
понятия и се доказват съответните свойства и теореми, като се дават и примери за използването им в инженерната
практика. На семинарните упражнения се решават подходящи задачи с практическа ориентация, като се обръща
внимание на самостоятелната работа на студентите.

Преподаването е на български език.



По дисциплината: Съпротивление на материалите
АНОТАЦИЯ
Съпротивление на материалите е фундаментална  общоинженерна наука, която се занимава с изучаването

на принципите и методите за оразмеряване на части на конструкциите  (машини и съоръжения) на якост, коравина и
устойчивост.

Всяка конструкция и всяка нейна част при изпълнение на своето предназначение трябва да бъде достатъчно
яка –  да не се разрушава,  достатъчно корава –  да не се деформира повече отколкото допуска правилното й
функциониране и устойчива – да запазва предвидената й форма под действието на определени външни сили. От
друга страна, конструкцията трябва да бъде достатъчно лека, което е свързано с икономия на материали.
Следователно, при проектиране, изработка и експлоатация на всяко инженерно съоръжение трябва да бъде изпълнен
сложен комплекс от противоречиви изисквания, което предполага задълбочено и детайлно познаване на
конструкционните свойства на материалите и е тясно свързано с изучаване на тази учебна дисциплина.

За усвояване на преподавания тук учебен материал е необходима добра предварителна подготовка по
математика, физика и теоретична механика. В лекционния курс са застъпени основни раздели на класическия
съпромат, а именно: вътрешни усилия, теория на напреженията и деформациите, основни съпротиви – опън, натиск,
срязване, усукване и огъване, както и сложната якост; устойчивост на натиснати пръти, приложение на
енергетичните методи за разкриване на статическа неопределимост и др.

Методът на преподаване се базира на класическия тип лекции, характеризиращи се с дефиниране на
основни понятия, доказване на свойства и разглеждане на приложения, използвани в инженерната практика. На
упражненията се решават задачи, свързани с практическото приложение на преподавания теоретичен материал,
както и с цикъл лабораторни занятия, свързани с изпитване на материали и онагледяване на конкретни видове
съпротиви.

Дисциплината се преподава на български език.



Код: 28.2 Дисциплина: Материалознание и технология на металите - ІІ
Семестър: ІІІ                                                 ЕCST кредити  4 ОКС  “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит  Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 805

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

12 2

Практически
упражнения

18 1

Лектори:
Проф.д-р. инж. Иван Янчев ;  кат.: “МАХВП”; тел.:032 603 808, Е-mail: jantschev@yahoo.com

Анотация: С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните
материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни
полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните
варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,
свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми,
свързани с обработката на материалите.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината обхваща теми от леенето на металите, обработването чрез
пластична деформация, заваряването, получаването на части чрез синтероване, безстружковото рязане, нанасянето
на покрития. Акцентира се на същността на процесите и приложимостта им, въпросите на обработваемостта и
технологичността. По- ограничено се разглежда техническата съоръженост на процесите. Като предмет на отделна
дисциплина методите за обработване чрез стружкоотнемане не се разглеждат в този курс.

Входни и изходни връзки: Дисциплината “Материалознание” ІІ част е естествено продължение на курса по
“Материалознание” – І част (теоретични основи), който се изучава през ІІ-ри семестър. С нея се доизгражда
необходима основа за по-пълноценно изучаване на специалните дисциплини по Машиностроене и уредостроене в
т.ч. и по Техниката за хранителновкусовата промишленост.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми на процесите, операциите, оборудването, образци
изделия и аудиовизуална техника. Практическите занятия се водят в лаборатория по Материалознание – ІІ част. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват  текущо, в хода на лекциите, чрез подготовката за
семинарните и практически упражнения. Оценяването по дисциплината се извършва на базата на писмен изпит,
беседа по изпитните въпроси и индивидуалната работа на студента през семестъра.



Код:   25.13    Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Семестър- III ЕCST кредити- 6,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-883.

Факултет- Технически, тел. 643-126.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 3

Курсов проект

Лектор:
Доц. д-р инж. Г. Динков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-883,
 Е-mail: georgi_dinkov@yahoo.com

Анотация: Целта на курса е студентите да получат определен минимум от теоретични знания и практически умения
в областта на електрическите вериги, трансформатори, апарати, машини и измервания и на електрониката, да усвоят
методите за измерване на параметрите и да придобият  практически умения за работа с тях.

Съдържание на дисциплината: електротехнически материали, основни величини и закони в електротехниката,
синусоидални величини, последователно и паралелно свързване на резистор, бобина и кондензатор, резонанс,
мощности, трифазни вериги, трансформатори, асинхронни, еднофазни и линейни двигатели, двигатели за постоянен
ток, електрически апарати, електробезопасност, полупроводникови прибори, изправители, усилватели, генератори,
инвертори, измерване на електрически и на неелектрически величини и др.

Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Физика”и “Математика”.
Изходни връзки: с учебните дисциплини “Електрозадвижване” и “Автоматизация на технологичните процеси”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с реални електрически апарати, машини и уреди и разрези
на същите, с фигури и с диаграми. Практическите занятия се водят в лаб. 13/ I блок. По време на семестъра знанията
на студентите се проверяват чрез устно, писмено или тестово изпитване. (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, от упражненията и от индивидуалната работа).



Код  27.16      Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалност: 2.32.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ
с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

Семестър III                          ECST кредити   5,5

Аудиторна заетост: 2,5 кредита

Извън аудиторна заетост: 3,0 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра Промишлена топлотехника, тел.(032)603675

Факултет: Технически, тел. (032)603699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения 18 2

Практически
упражнения 12 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Андрея Костов; кат. Промишлена топлотехника; тел. (032) 603675

Анотация: Учебната дисциплина ,,Топлотехника” изучава законите на термодинамиката, свойствата на
веществата, закономерностите на топлообмена и тяхното приложение при различните термодинамични и
топлообменните процеси, топлообменни апарати и уредби. Разглеждат се също промишлени пещи и пещни камери,
парогенератори, както и основните принципи за отопление, вентилация, климатизация и топлоснабдяване на
промишлени предприятия.

Съдържание на дисциплината: Термодинамични системи, параметри и процеси. Първи и втори закон на
термодинамиката. Термодинамични баланси и тяхното приложение за анализ и оценка на топлообменни процеси,
апарати и уредби – топлообменен апарат, хладилна машина, парогенератор и др. Анализират се възможностите за
икономия на енергия. Термодинамични свойства на веществата – идеален и реален газ, смеси, влажен въздух и
процеси с тях.   Течение на флуиди.  Сгъстяване на газове и пари -  компресори.  Топлопроводност през плоска и
цилиндрична стена. Конвективен и лъчист топлообмен. Топлопреминаване през плоска, цилиндрична и оребрена
стена. Топлинни изчисления на топлобменни апарати. Промишлени пещи и пещни камери. Основните принципи за
отопление, вентилация, климатизация и топлоснабдяване на промишлени предприятия.

Входни и изходни връзки. Дисциплината се базира на познания по математика и физика. Получените от
курса знания са необходими при изучаването на следващи дисциплини, в които се разглеждат топлообменни
процеси, апарати и уредби като: “ Топлинни и масообменни процеси и апарати”, “Хладилни машини” и др., както и
при решаване на топлотехнически задачи от инженерната практика.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, които се онагледяват с подходящи
табла, схеми и чертежи. По време на упражненията, провеждани в съответствие с темите застъпени в учебната
програма на дисциплината, студентите се обучават в практическото приложение на изучавания материал и
използуване на помощна справочна литература за решаване на топлотехнически задачи, срещани в инженерната
практика, както и за провеждане на самостоятелни експериментални топлотехнически изследвания, анализ,
обработка и оценка на получените опитни резултати. Знанията на студентите се оценяват чрез провеждане на
писмен изпит.



Код: 28. 28 Дисциплина: Механика на флуидите
ЕCST кредити: 6,5 ОКС  “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит       Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ” МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ” цели усвояване на необходимите
знания по основите на хидростатиката, кинематиката и динамиката на идеалните и реалните флуиди, ламинарни и
турбулентни течения, граничен слой, динамично подобие, хидравлични съпротивления, прости и сложни тръбни
системи, съпротивление на обтечени тела и турбулентни струйни течения. Придобитите знания и умения ще дадат
възможност на студентите да решават практически хидравлически и аеродинамически задачи, а така също и да
изпълнят изискванията за енергийна ефективност на флуидните системи. Езикът на преподаване и български.

Съдържание на дисциплината: Хидростатика, кинематиката и динамиката на идеалните и реалните флуиди,
уравнение за непрекъснатост и уравнение на Бернулии, уравнение за движение на идеални флуиди, уравнение за
количество на движение и момент на количество на движение, уравнение за движение на реални флуиди, ламинарни
и турбулентни течения, граничен слой, динамично подобие, хидравлични съпротивления, прости и сложни тръбни
системи, съпротивление на обтечени тела и турбулентни струйни течения.

Входни и изходни връзки: Физика, Математика, Механика и Термодинамика.
Изходни връзки: Помпи, копресори и вентилатори, Хидро и пневмозадвижване, Хладилна техника, Топло и
масообменна техника и МАМХО.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, а също така и чрез използване на съвременна
мултимедийна техника. Практическите занятия се провеждат, като се използват лабораторни стендове. Използват се
известни програмни продукти за обработка на експериментални данни от опитните измервания. Помощни
материали по дисциплината могат да се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org , www.uft-plovdiv.bg/e shell/.
Предвидени са контролни проверки по отделни раздели от изучаваната дисциплина.
Оценяването по дисциплината се извършва като обобщена оценка от тестовото изпитване – 60%, активно участие в
упражненията – 10% и от различните форми на индивидуална работа – 30%. Изпитната процедура включва
решаване на тест, който съдържа части от основните въпроси от изучаваната дисциплина и практически задачи от
съдържанието на учебната програма по дисциплината.

mailto:mangelov@filibeto.org
http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/


Код 22-12  Дисциплина Машинни елементи

Семестър ІV, V ЕCST кредити 11

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра Техническа механика и машинознание 032/603743, 032/603827

Факултет Технически 032/603699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсов проект 30 2
Курсова работа /в
рамките на практ.
упражнения/

Лектор:
Доц. д-р инж. Васил Златанов; кат. Техническа механика и машинознание; тел. 032/603827.

Анотация: Дисциплината Машинни елементи е една от фундаменталните инженерни дисциплини, в която се
изучават теорията, изчисляването и конструирането на съставните части на мешините: елементите и възлите с
общомашиностроително предназначение. Курсът по Машинни елементи, заедно с проекта по Машинни елементи,
фактически реализират и завършват общотехническата подготовка на бъдещите инженери.

Съдържание на дисциплината: Основните задачи на курса са изучаването на конструкциите, критериите за
работоспособност на машинните елементи, сборните единици (възли) и агрегати, изучаването на основите на
теорията на съвместна работа на машинните елементи и на методите за тяхното изчисляване. В процеса на
обучение, чрез разработването на курсова работа и курсов проект в студентите се развиват навици за конструиране
и техническо творчество

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинни елементи се използват придобитите познания от
дисциплините Математика, Приложна геометрия и инженерна графика, Физика, Механика І и ІІ част,
Съпротивление на материалите, Теория на механизмите и машините, Метрология и технически измервания.
Придобитите познания се използват във всяка следваща изучавана инженерна дисциплина, както и при курсовото
проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, макети и модели на машинни елементи.
Практическите упражнения се провеждат в лаборатория по Машинни елементи, оборудвана с табла, макети, модели
и машинни елементи, стендове за опитно изследване на машинни елементи. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, събеседването по време на изпита и оценката от курсовата
работа.



Код 22-13  Дисциплина МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ-КУРСОВ ПРОЕКТ

Семестър V ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра .Техническа механика и машинознание 032 603827, 032 603823, 032 603821.

Факултет . Технически 032 603699.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения
Курсов проект 30 2
.................................

Лектори:
Доц. д-р инж. Васил Златанов; кат. Техническа механика и машинознание; 032603827;
Доц.д-р инж. Снежана Атанасова; кат. Техническа механика и машинознание; 032/603823;
Доц.д-р инж. Вилхелм Хаджиийски; кат. Техническа механика и машинознание; 032/603821.

Анотация:  Курсовият проект по машинни елементи е първата изчислително-конструкторска работа за студентите.
Заедно с дисциплината Машинни елементи се отнасят към общотехническите дисциплини и фактически реализират
и завършват общотехническата подготовка на бъдещите инженери.

Съдържание на дисциплината: В процеса на изпълнение на курсовия проект –Изчисляване на механична
предавка,студентите използват и затвърдяват практически и целенасочено  знанията си не само по машинни
елементи, но и по изучаваните общотехнически дисциплини. При работата по проекта студентите привикват към
използването на техническа литература, справочни материали, стандарти.

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинни елементи се използват придобитите знания от дисциплините
Математика, Приложна геометрия и инженерна графика, Физика, Механика І и ІІ част, Съпротивление на
материалите, Теория на механизмите и машините, Метрология и технически измервания. Знанията и уменията,
придобити при курсовото проектиране по машинни елементи, са основа при изпълнението на курсовите проекти по
специалните дисциплини, при дипломното проектиране и в бъдещата им инженерно-конструкторска дейност.

Технология на преподаване: Обучението се извършва на български език. Всеки студент получава индивидуално
задание, съдържащо данни за задачата от проекта и указания за обема и сроковете за изпълнение на отделните
етапи. Оформянето на оценката по курсовия проект се извършва при защитата му.



Код: 22.15 Дисциплина: Теория на механизмите и машините
Семестър: IV                                                            ЕCST кредити 5,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Изпит Вид на изпита: Писмен

Методично ръководоство: Катедра “ТММ” , тел.: 032/603 829

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектори: . Проф. д-р инж. С. Василев/  кат.: “ТММ”,  тел.: 032/603 743
Гл. ас. д-р инж. К. Ангелов;  кат.: “ТММ”; тел.: 032/603 829

Съдържание на дисциплината:
В този курс са застъпени основни теми от теорията на механизмите и машините – основни понятия, класификация
на механизмите, планове на скоростите и ускоренията, аналитични методи за кинематичен анализ, синтез и анализ
на равнинни гърбични  механизми, зъбни механизми, определяне на реакциите във връзките в равнинните
механизми, неуравновесеност на машините и методи за уравновесяване, динамика на машинен агрегат.

Входни и изходни връзки:
входни: Теоретична механика, Динамика, Математика. ;
изходни: Специализиращи дисциплини

Технология на преподаване:
Технологията на преподаване се базира на класическия тип лекции, в които се дефинират необходимите основни
понятия и се обосновават  изучаваните свойства и методи. На семинарните упражнения се решават подходящи
задачи с практическа ориентация, като се обръща внимание на самостоятелната работа на студентите.



Код: 12.14 Дисциплина:Технология на хранителните, вкусови и био продукти
Семестър: ІV                                                            ЕCST кредити 4,0 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: Оценяването по дисциплината се извършва на база резултатите от направени
през семестъра тестове.

Вид на изпита: текуща оценка

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически
упражнения 15 3

Лектори: доц. д-р. инж. Н. Пенов;  кат.: “Консервиране и хладилна технология”; тел.:376;
доц. д-р инж. Л.Кожухарова,; кат.: “Биотехнология”; тел.: 242

Анотация: В дисциплината “Хранителни, вкусови и био-технологии” се разглеждат основните групи
технологични процеси при преработката на суровини от растителен и животински произход, като се акцентира
върху обработките с критично значение за осигуряване на безопасността на храните. Наред с изясняване на
микробиологичните и химичните аспекти на процесите, специално внимание се отделя на технологичното
оборудване. Студентите се запознават също с принципните технологични схеми за производство на основните
групи храни, напитки и ароматно-вкусови продукти.
Изучават се биологичните агенти, хранителните среди, култивирането на микроорганизмите – продуценти на
биопродукти, следферментационната обработка на културалните среди за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти. Разглеждат се принципните технологични схеми за производство на
хлебопекарски и фуражни дрожди, ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди и други
биопродукти
Обучението по дисциплината “Хранителни, вкусови и био-технологии” служи като база за приложението в
областта на хранителната индустрия на познанията на студентите по основните дисциплини на професионалното
направление Машинно инженерство в Технически факултет.
Съдържание на дисциплината: Разглеждат основните групи технологични процеси при преработката на суровини

от растителен и животински произход, като се акцентира върху обработките с критично значение за осигуряване на
безопасността на храните. Наред с изясняване на микробиологичните и химичните аспекти на процесите, специално
внимание се отделя на технологичното оборудване. Студентите се запознават също с принципните технологични
схеми за производство на основните групи храни, напитки и ароматно-вкусови продукти.
Изучават се биологичните агенти, хранителните среди, култивирането на микроорганизмите – продуценти на
биопродукти, следферментационната обработка на културалните среди за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти. Разглеждат се принципните технологични схеми за производство на
хлебопекарски и фуражни дрожди, ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди и други
биопродукти
Входни и изходни връзки:
входни: Обща химия
изходни: Машини, процеси, апарати
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни апарати
(мултимедийни презентации).



Код  - 28.42           Дисциплина: Машиностроителна практика

Семестър        - ІІІ и ІV ЕCST кредити    - 2,5

Форма за проверка на знанията: Заверка Вид на оценката: Писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет: Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции - -
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

45 3

Курсов проект - -

Ръководители: доц. д-р Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk ,  ас.
Дилян Господинов, тел. 032/603-805.
Анотация: Чрез практиката студентите придобиват умения и навици да осъществяват машиностроителни операции
при изработването на конкретни детайли от машини за ХВП.
Съдържание на практиката: Изработване на детайли и изпълнение на отделни операции чрез: леене, пластична
деформация, заваряване, термична обработка – закаляване, рязане, пробиване, струговане, фрезоване, шлифоване,
зенкероване, райбероване, шабароване, протегляне и др.
Входни и изходни връзки:
Входни: Дисциплините Материалознание и технология на материалите, Машинни елементи, Приложна геометрия и
инженерна графика, Метрология и измервателна техника, Технология на машиностроенето
Изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт на МАХВП и Разработване на дипломни работи и
проекти.
Технология на преподаване: Преподавателят обяснява как се изработва и демонстрира практически изпълнението
на всички действия, подходи и операции които трябва да извършат студентите.
Задължително преди провеждане на практиката се провежда инструктаж за безопасност на труда с индивидуално
полагане на подпис от всеки студент в специална Инструктажна тетрадка.
По време на практиката преподавателят следи за спазване на изискванията за безопасност на труда, контролира
дисциплината и разяснява и подпомага студентите при решаването на възникнали проблеми с техниката и самата
работа.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 22.14 Дисциплина: Метрология и измервателна техника
Семестър: V                                   ЕCST кредити 3.0 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Техническа механика и машинознание” , тел.: 032/603 821

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: проф.д-р.инж. С. Василев;  кат.: “ТММ”; тел.: 603 743;
    Доц.д-р.инж. В. Хаджийски, кат. „ТММ”, тел.: 603 821

Анотация:
В дисциплината се разглеждат основните принципи на метрологичния контрол в машиностроенето. Изучават
задачите на метрологията за осигуряване на качеството на машиностроителната продукция в процеса на
производството и ремонта  на машините и съоръженията.

Съдържание на дисциплината
Дисциплината Метрология и измервателна техника изучава принципите за измерване, уредите използвани в
метрологията, начините за настройка и работа с тях. В дисциплината се разглеждат основните принципи на
метрологичния контрол в машиностроенето. Изучават задачите на метрологията за осигуряване на качеството на
машиностроителната продукция в процеса на производството и ремонта  на машините и съоръженията.
Обучаваните добиват познания, навици и умения за измерване с различни инструменти и уреди.
В сферата на техническото образование дисциплината играе свързваща роля между общотеоретичните и специални
науки и е предпоставка за добрата практическа насоченост на техническата подготовка на студентите.

Входни и изходни връзки:
Необходими са познания по Математика, Физика, Приложна геометрия и инженерна графика. Придобитите знания
и умения се прилагат в усвояване на материала по дисциплината Машинни елементи и всички технически
дисциплини и при разработване на различни курсови задачи и работи предвидени в Учебния план.

Технология на преподаване:
Лекциите се изнасят с традиционните учебно - технически средства, като се онагледяват с различни графични
модели.
Практическите занятия се провеждат в лаборатория оборудвана с измервателни уреди.
По време на семестъра знанията на студентите се проверяват посредством курсови и контролни работи.

-Език на преподаване: български.



Код:   28.08    Дисциплина: Хладилни машини

Семестър: V ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост”, тел.:
032/603 808

Факултет: Технически, тел: 032/603 699, факс: ++359 32/644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Гл.ас.д-р Христо Христов, кат.”МАХВП”, тел. 032/603 864; Е-mail: h_geo@mail.bg

Анотация: Дисциплината ”Хладилни машини” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове
“Топлотехника” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и практически умения относно:
физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и действителни цикли на хладилните
машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни
апарати; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и
биотехнологични продукти; автоматизация на хладилни машини и инсталации; приложение на изкуствения студ в
различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.

Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните основи
и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни
компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в хладилните
компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати;
контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини; хладилни инсталации и хладилни технологични
съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти.

Входни и изходни връзки:
- входни връзки: “Топлотехника”, “Механика на флуидите”, “Помпи, компресори, вентилатори”.
- изходни връзки: “Техника за производство на хранителни продукти и напитки”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и табла на фирми производители на хладилна
техника. Практическите занятия се водят в “Лаборатория по хладилна техника” и в промишлени хладилници. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни въпроси и работи. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит – решаване на задача и тест).



Код: 28.04 Дисциплина: Помпи, компресори и вентилатори

Семестър: V                                                            ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ”ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ” е насочено към
разглеждане на теоретичните, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на хидравличните работни
машини. Общата теоретична част се разглежда за всички машини заедно, като се дефинират само различията между
отделните видове машини. Разглеждат се въпросите свързани с енергийните характеристики и избора на
съответните машини, паралелна и последователна работа на ХМ, работа в тръбни системи, кавитационен запас.

Целта на курса е студентите да получат определен минимум от знания в областта на работните хидравлични
машини, определяне на енергийните им характеристики и работните точки, да усвоят методите за измерване на
параметрите на работните хидравлични машини и да придобият практически умения за правилен избор и работа с
тях. Езикът на преподаване е български.

Съдържание на дисциплината: Теоретични основи на хидравличните машини, действие на ХМ в инсталация,
енергийни характеристики на машините, подобие на хидравлични машини, центробежни помпи, максимална
смукателна височина, центробежни вентилатори, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на
хидравличните работни машини., паралелна и последователна работа на ХМ, осови помпи и вентилатори, бутални
помпи, зъбни и пластинкови помпи, бутални , центробежни, осови и ротационни компресори.
Входни и изходни връзки: Физика, Математика, Механика, съпротивление на материалите, механика на флуидите
и Термодинамика.
Изходни връзки: Хидро и пневмозадвижване, Хладилна техника, Топло и масообменна техника, Опаковъчна
техника и МАМХО.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с действителни машини и табла, а също така и чрез
използване на прожекционна и съвременна мултимедийна техника. Практическите занятия се провеждат, като се
използват лабораторни стендове. Използват се известни програмни продукти за обработка на експериментални
данни от опитните измервания. Помощни материали по дисциплината и примерни тестове за краен изпит, могат да
се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-plovdiv.bg/e shell/. Предвидени са контролни проверки по
отделни раздели от изучаваната дисциплина.
Оценяването по дисциплината се извършва като обобщена оценка от тестовото изпитване – 60%, активно участие в
упражненията – 10% и от различните форми на индивидуална работа – 30%.

mailto:mangelov@filibeto.org
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Код: 28.05 Дисциплина: Технология на машиностроенето
Семестър: V                                                            ЕCST кредити 6 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит       Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: Доц. д-р. инж.Иван Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 805;

Анотация: Дисциплината дава на студентите теоретични и научно-приложни знания, необходими на всеки
машинен инженер относно методи, машини и инструменти за обработване на заготовките чрез стружкоотделяне до
превръщането им в машинни  детайли (изделия), притежаващи предписаните  в чертежите качества.

Съдържание на дисциплината: Основните теми, които се изучават са:  рязане на металите, металорежещи
инструменти и материали за изработването им, металорежещи машини, технологични операции за обработване чрез
рязане, основи на технологията на машиностроенето, техническо нормиране, проектиране на технологични процеси
за обработване  на заготовките и технологични процеси за изработване на типови  машинни детайли.

Лабораторните, семинарните и практическите упражнения допринасят за затвърждаване на придобитите от
лекциите знания и за получаване на практически навици и умения.

Входни и изходни връзки:
входни: Успешното усвояване на учебния материал предполага затвърдени знания по математика,

механика, съпротивление на материалите, машинни елементи , метрология, информатика, CAD/CAM системи ;
изходни: Автоматизация и роботизация, Диагностика и ремонт.

Технология на преподаване: При преподаване на учебния материал се използуват шрайбпроектор и
мултимедийна техника. В част от семинарните упражнения  се извършват компютърно моделиране и симулиране на
технологични процеси за обработване на заготовките.
          Учебният процес се провежда на български език.
          Изпитът е писмен, последван от устно препитване и събеседване. Писменият изпит включва три въпроса,
развиването на които трае два часа. Целта на устното препитване и на събеседването е да се установи степента на
самостоятелно усвояване на материала, както и на възможностите за разчитане на кинематични схеми и
разпознаване на инструменти и машини. При формиране на общата оценка се вземат под внимание и резултатите от
курсовите задачи.



Код: 28.06 Дисциплина: Електро- хидро- и пневмозадвижване
Семестър: V                                                           ЕCST кредити  4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически
упражнения

15 1

Лектори: доц.д-р.инж. Тодор Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859
    доц. д-р. инж. Георги Динков;  кат.: “Електротехника и електроника”; тел.: 603883, 603738

Анотация: С дисциплината “Хидро- и пневмозадвижвания” се цели студентите да придобият система от знания от
теорията, изчислението, конструкцията и експлоатацията на елементи и системи в областта на хидравличните и
пневматични задвижвания. Изучават се: устройството, действието и характеристиките на хидравлични и
пневматични машини и елементи, както и методите за синтез на хидро- и пневмозадвижване и управление на
машини и съоръжения. Основно внимание е отделено на начините за регулиране на силовите и скоростни
характеристики; проблемите на синхрона; експлоатацията; неизправностите и мерките за тяхното отстраняване в
хидро- и пневмосистемите.
Съдържание на дисциплината: Работни флуиди за хидро- и пневмосистемите; Елементи за подготовка и
съхраняване на флуида; Обемни помпи за хидрозадвижванията; Компресори; Силови цилиндри и хидромотори;
елементи за регулиране на налягането и на дебита; Разпределители; Синтез на хидро- и пневмосистеми за
задвижване и управление.
Входни и изходни връзки: База за учебния материал по дисциплината са знанията на студентите от дисциплините:
Физика, Механика, Механика на флуидите и Висша математика. Придобитите знания за хидро- и
пневмозадвижванията имат приложимост в машините, съоръженията и системите изучавани по “Подемно-
транспортна техника”, “Металорежещи машини”, “Машини за механична и хидравлична обработка” на хранителни
продукти, “Автоматизация и роботизация на производството”, “Опаковъчна техника”, “Поточни линии” и др.
Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател в специализирана учебна
лаборатория по “Хидрозадвижване”. Осигурени са с технически средства за преподаване и с богат нагледен
материал съответно на тематиката (хидро- и пневмоелементи и системи за задвижвания, учебни табла, фотоси,
диапозитиви, каталози, стандарти и справочници)
Практическите упражнения се провеждат в упоменатата лаборатория по теми – съгласно учебната програма.
Използват се лабораторни стендове за изпитване на дросели, клапани, регулатори на дебит и задвижвания със
силови цилиндри и хидромотори. Студентите самостоятелно извършват необходимите настройки, измервания,
обработка на опитните резултати и съставят протокол – под методичното ръководство на преподавателя.
Текущата оценка се оформя като обобщен резултат от две контролни работи, като двете (условно разделени на две)
части на учебния материал трябва да получат поотделно (а не като средно аритметично число)  оценка “среден 3”
или по-висока. Контролните работи включват писмено развиване на теоретични и практически въпроси (задача). За
окончателната оценка – ако е необходимо – се провежда и устно събеседване.



Код  - 28.43   Дисциплина: Учебна практика по Машини и апарати за ХВП и БТП

Семестър        - ІІ и ІІІ ЕCST кредити    - 2,5

Форма за проверка на знанията: Заверка Вид на оценката: Писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет: Технически

Вид на обучението Общо часове
Часове за седмица

Лекции - -
Семинарни упражнения - -
Практически
упражнения

45 3

Курсов проект - -

Ръководители: Доц. д-р. Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk ас.
Дилян Господинов, тел. 032/603-805.

Анотация: Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни
линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.

Съдържание на практиката: Запознаване и описание на конкретни технологични машини, поточни линии и
общите части на предприятия от ХВП.

Входни и изходни връзки:
Входни дисциплини: Материалознание и технология на материалите,  Теория на машини и механизми,

Машинни елементи, Хидро и пневмозадвижване, Метрология и измервателна техника, Подемно-транспортна
техника, Топлотехника, Хладилна техника, Технология на хранителните продукти

Изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт на МАХВП, Техническа безопасност,
Контрол и управление на качеството, Технологични поточни линии в ХВП и БТП, Разработване на дипломни
работи и проекти.

Технология на преподаване: Преподавателят с помощта на представител от конкретното предприятие, обяснява
структурата и общите части на предприятието, технологичната поточна линия и конкретната машина. Студентите
описват видяното от тях, като с помощта на обслужващия персонал от предприятието (в лицето на механиците и
операторите на машините) доизясняват необходимите подробности.

Задължително преди провеждане на практиката се провежда инструктаж за безопасност на труда с
индивидуално полагане на подпис от всеки студент в специална Инструктажна тетрадка.

По време на практиката преподавателят следи за спазване на изискванията за безопасност на труда,
контролира дисциплината и разяснява на студентите решаването на възникнали проблеми с техниката и самата
работа.
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Код: 28. 07 Дисциплина: МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА МЕХАНИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА
ОБРАБОТКА – І    (МАМХО-І)
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VI ECST кредити  5 кредита

Аудиторна заетост: 2,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

3 2

Практически
упражнения

12 2

Лектори:
Проф.д-р Атанас Йорданов Ламбрев, кат.: “МАХВП”, тел.: 603 858
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: В курса се изучават предимно механичните процеси в хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост и машините и апаратите за осъществяването им. Осъществяват се следните цели: усвояване на
система от знания за механичните  процеси при обработване на хранителни продукти и биопродукти; изучаване на
закономерностите, които стоят в основата на тези процеси; Структурно-механични свойства на пластично-
еластични и насипни материали (Инженерна реология); получаване на теоретични знания и практически навици по
устройство, кинематично и якостно изчисляване и експлоатация на основни машини и апарати; добиване на умения
по конструиране чрез изчисляване и графично представяне на различни машини и апарати.

Съдържание на дисциплината: Общи сведения за механичните процеси и машините и апаратите за осъществяването им.
Класифиикация и основни изисквания към тях. Структурно-механични свойства на пластично-еластични и насипни материали
в хранителната и биотехнологичната промишленост. Машини за предварителна обработка за очистване на суровините при
производство на хранителни и биопродукти. Машини за раздробяване, смилане и рязане на хранителни продукти. Машини и
апарати за смесване на насипни и тестообразни материали. Машини за брикетиране и таблетиране и формуване на
хранителни продукти. Пресуване на плодове и зеленчуци.

Входни връзки: Машинни елементи, Съпротивление на материалите, Материалознание, Метрология и
измервателна техника, ПТТ и др.
Изходни връзки:, Автоматизация и роботизация, Регулираща и управляваща техника, Опаковъчна техника и
технологии, Технология на хранителното машиностроене, Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи. В семинарните упражнения се
прилага изучавания материал и с помощта на справочна литература се решават на конкретни задачи, срещани в
инженерната практика.
Крайната оценка по МАМХО-І се оформя като резултат от провежданите тестове през семестъра и резултата от
изпита, който се провежда предимно писмено и устно препитване по основни части от съдържанието на
дисциплината и върху резултатите от практическите упражнения.
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Код: 28. 03 Дисциплина: ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ

2.35 ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VI ECST кредити  5 кредита

Аудиторна заетост: 2,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

20 2

Практически
упражнения

10 2

Лектори:
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Дисциплината “Подемно-транспортна техника” запознава студентите със структурата и приложението
на ПТТ в материалното производство. Разглеждат се основните градивни елементи, устройството и изчисляването
на най-характерните машини и механизми, с които се осъществяват подемно-транспортните операции, неделима
част от производствения процес. Упражненията имат за задача да затвърдят придобитите теоретични знания и да
запознаят студентите с експлоатационната и експериментална проблематика на най-типичните подемно-
транспортни машини. Език на преподаване - български.

Съдържание на дисциплината: Класификация на подемно-транспортните машини. Видове и изчисления на
елементи и възли на подемно-транспортните машини – въжета, ролки и полиспасти, барабани, товарозахващащи
устройства, релси, ходови колела, спирачки. Видове, устройство, технически параметри и основни изисквания на:
механизми на подемно-транспортната техника; машини с циклично действие за равнинно преместване на товари;
машини с циклично действие за пространствено преместване на товари и машини и съоръжения за непрекъснат
транспорт.

Входни връзки: Физика, Математика, Механика, Съпротивление на материалите, Материалознание и технология
на металите, Машинни елементи, Метрология и измервателна техника.
Изходни връзки: МАМХО, Автоматизация и роботизация, Контрол и управление на качеството, Техническа
безопасност, Диагностика и ремонт, Технологични поточни линии, Разработване на дипломен проект или дипломна
работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи а също така и чрез използване на
мултимедийна техника. В семинарните упражнения се прилага изучавания материал и с помощта на справочна
литература се решават на конкретни задачи, срещани в инженерната практика. Практическите занятия се провеждат,
като се използват лабораторни стендове.
Крайната оценка от изпита се оформя от три елемента със съответна тежест – 1. Защита на протоколите от
упражненията и участие при разрешаване на поставени задачи и казуси – 30%; 2. – Решаване на задачи от
практическо естество - 20% и 3. - Успешно издържан писмен тест – 50%. Тестът е успешно издържан ако е
отговорено най-малко на 50% от зададените въпроси.
Предоставя се възможност тестът и задачите да се полагат на две или три части през семестъра.
Извън аудиторните разработки – реферати, справки, изследвания, допринасят за висока оценка на извършителите.
При неявяване на тестовете или слаба оценка се полага писмен изпит, последван от устно събеседване. Изпитът
включва два въпроса. Целта на събеседването е да се установи степента на самостоятелно усвояване на материала.
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Код: 28.09 Дисциплина: КАД-КАМ системи

Семестър: VІ                                                            ЕCST кредити: 5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: Доц. д-р. инж. Стефан Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: В курса се изучават съвременни средства за автоматизация на проектирането и конструирането,
методите за инженерен анализ, интегрирани системи за производство. Материалът е максимално адаптиран към
необходимостта от знания и умения в бъдещата работа на инженерните специалисти в областта на хранителната
индустрия.
Съдържание на дисциплината: Производствен цикъл и използването на CAD/CAM системите в него. Техническо
осигуряване на CAD/CAM системите. Програмно осигуряване на CAD/CAM системите. Двумерна и тримерна
графика. Методи за инженерен анализ. CAM системи.
Входни и изходни връзки:

- Входни връзки: Материалознание и технология на металите, Механика, Съпротивление на материалите,
Машинни елементи, Механика на флуидите, Теория на механизмите и машините, Методология на проектирането,
Технология на машиностроенето, Приложна геометрия и инженерна графика, информатика.

- Изходни връзки: Хидро и пневмозадвижване, Автоматизация и роботизация, Диагностика и ремонт,
Технологични поточни линии, Техника за производство на храни и напитки, Машини и апарати за механична и
хидравлична обработка, Подемно-транспортна техника, Опаковъчна техника и технологии, Проекти по отделните
дисциплини, Дипломно проектиране.
Технология на преподаване: Използват се съвременни средства за преподаване на лекционния материал и
проверка на знанията на студентите. Катедрата разполага с модерно оборудвана зала с компютърна техника и
специализиран софтуер в областта на машиностроителното проектиране, където се провеждат практически занятия
за обучение в среда “Solid Works”. Особено внимание се обръща на практическата подготовка на студентите, които
разработват самостоятелно практически задачи в областта на проектирането и конструирането на елементи на
съвременни машини от хранителната индустрия.



Код: 28. 10 Дисциплина: ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - ПРОЕКТ
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VI ECST кредити  5 кредита

Аудиторна заетост: 1кредита
Извън аудиторна заетост: 4 кредита

Форма за проверка на знанията: защита Вид на защитата: устна и практическа
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Проектът има за цел да научи студентите на самостоятелно прилагане на получените от лекции и
упражнения по дисциплината “Подемно-транспортна техника” знания, да им създаде основни навици и умения по
проектиране и конструиране. Език на преподаване - български.

Съдържание на дисциплината: Изчисляване и конструиране на кранова количка (телфер или транспортьор).
Конструктивно разработване на един възел (барабан /  ролков блок с кука /  ролки и др.)  и два детайла (вал,  зъбно
колело, ролка, ос и др.)

Входни връзки: Механика, Приложна геометрия и инженерна графика, Съпротивление на материалите, Машинни
елементи, Метрология и измервателна техника.
Изходни връзки: МАМХО-проект, Разработване на дипломен проект.

Технология на преподаване: На всеки студент се предоставя индивидуално задание с указания за вида и
последователността на изчисленията, вида на възлите и детайлите за чертаене и сроковете за изпълнение.
Изпълнението на всеки етап от проекта се докладва на преподавателя и след това се преминава към следващия.  В
часовете се изчисляват на место отделните елементи от проекта, проверява се направеното и се провеждат
консултации. Записката на проекта се прави по образец и съдържа: титулна страница; задание; всички изчисления и
списък на използваната литература. Чертежите се правят с помощта на компютърна техника и се разпечатват на
хартиен носител със стандартни размери.
Защитата на проекта става в последната седмица от семестъра пред цялата група, като се оценяват записката и
чертежите – на хартиен носител и на компютър, като се демонстрира възможността за чертаене с конкретна задача
за промяна на елементи от конструкцията на проектираната машина.
Крайната оценка от проекта се оформя от два елемента със съответна тежест – 1. Разработване и защита на
изчислителната част – 40%; 2. – Разработване и защита на графичната част - 60%.
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Код: 28.05 Дисциплина: Технологична екипировка

Семестър: VI                                                            ЕCST кредити  3 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: доц.д-р инж. Иван Н. Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 805;

Анотация: Дисциплината дава на студентите теоретични и научно-приложни знания, необходими на всеки
машинен инженер относно съвкупността от  спомагателните инструменти и приспособленията за установяване на
заготовките при тяхното механично обработване, както и при сглобяването и контрола. Допълнително студентите се
запознават с основни сведения за щанците, тъй като те намират широко приложение в практиката за изработване на
детайли, характерни за хранителното машиностроене.
Съдържание на дисциплината: Основните теми, които се изучават са: базиращи елементи, начини на закрепване
на заготовките,  затягащи елементи и устройства, задвижващи устройства, елементи за направляване на режещите
инструменти, делителни устройства и тела на приспособленията. Във втората част се разглеждат конкретни
конструкции на приспособления използвани при различни видове механично обработване, сглобяването и контрола.
Обърнато е внимание на приспособленията за автоматизираното производство, както и на методика за проектиране
на специални приспособления.
Входни и изходни връзки:

входни:  Успешното усвояване на учебния материал предполага затвърдени знания по математика,
механика, съпротивление на материалите, машинни елементи , метрология, технология на машиностроенето,
информатика, CAD/CAM системи

изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт, Машини и апарати за ХВП

Технология на преподаване: При преподаване на учебния материал се използуват шрайбпроектор и
мултимедийна техника, специализирани табла и плакати. В част от семинарните упражнения  се извършват
компютърно моделиране и симулиране на технологични процеси за обработване на заготовките.
          Учебният процес се провежда на български език.
          Изпитът е писмен. Писменият изпит включва два въпроса, развиването на които трае час и половина. По време
на упражненията чрез събеседвания  се установява текущо степента на самостоятелно усвояване на материала. При
формиране на общата оценка се вземат под внимание и резултатите от курсовата задача.



Код: 28.14 Дисциплина: Автоматизация и роботизация на производството

Семестър: VІ                                                      ЕCST кредити: 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен и устно

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: доц. д-р. инж. Тодор Й. Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859

Анотация: С дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” се цели студентите да придобият
система от знания за методите и техническите средства за автоматизация на производствени процеси в хранително-
вкусовата промишленост и общото машиностроене. Изучават се методите за анализ и проектиране на механизми и
устройства с общо и специално предназначение, както и на типови конструкции машини. Основно внимание е
отделено на конструктивните особености областите на приложение, избора, проектните изчисления, експлоатацията
и внедряването на основните видове технически средства за автоматизация на производството. Изучават се
примерни структурно-компановъчни схеми за автоматизация и роботизация на производствени комплекси от
хранително-вкусовата промишленост.

Съдържание на дисциплината: Същност и задачи на автоматизацията и роботизацията; Избор на обекти за
автоматизация; Производителност на автоматизираната производствена техника; Автоматични захранващо-
ориентиращи устройства на машините; Дозатори за течности, за сипещи се и др. продукти; Машини-автомати в
хранително-вкусовата индустрия – обща теория, циклограмиране, системи за управление, типови конструкции;
Манипулатори и роботи; Роботизирани технологични модули; Крейтери, декрейтери, палетизатори, пълначно-
затварачни автомати и др.

Входни и изходни връзки: Изучаваният материал се базира на придобитите знания на студентите по “Механика”,
“Теория на машините и механизмите”, “Хлидро- и пневмозадвижвания”, “Технология на хранителните продукти” и
др. Дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” е профилираща и предоставя на студентите
знания за проектиране на автоматизирани устройства, машини и съоръжения в хранителната индустрия. Тя
предшествува дисциплините “Опаковъчна техника” и “Поточни линии в ХВП”, с които е в общ учебно-методичен
комплекс за изучаване на автоматизираната техника в ХВП

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател. Осигурени са с технически
средства за преподаване и с нагледен материал съответно на тематиката (учебни табла, схеми, диапозитиви,
каталози на фирмени машини и съоръжения, действуващи устройства и макети).
Упражненията са практически и се провеждат в учебната лаборатория по дисциплината, а също и в
представителните за хранителната индустрия в гр. Пловдив – бирена фабрика, тютюнев комбинат, завод за
безалкохолни напитки, завод за биомашиностроене и др.
Оценяването по дисциплината е с изпит през сесията след VІ семестър на обучение. Изпитът включва писмено
развиване на теоретични въпроси и решаване на практическа задача. За дооформяне на оценката понякога се
прилага и устно събеседване.



Код: 28.12 Дисциплина:Опаковъчна техника и технологии

Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30
Практически
упражнения

30

Лектор: Доц. д-р. инж. Стефан Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни
функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и
технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на
опаковки.
Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове на опаковки: метални,
стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон, транспортни. Изучават се опаковъчни материали,
конструкции, производство, качествени показатели, стандарти. Разгледани са материали за асептично опаковане, на
опаковане под вакуум, МА и СА, на активни опаковки. Разгледана е техниката за опаковане на хранителни, вкусови,
козметични и биотехнологични продукти в потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се основните
елементи и модули, принципите на работа и настройване, посочена е методиката за тяхното проектиране.
Входни и изходни връзки:

Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автооматизация и роботизооция на производство.

Изходнr: Диагностика и ремонт, Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на
качества, разработване на диплоомни рабооти.
Технология на преподаване:.Лекции и упражнения са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от Европейски институт по опаковане и фирми-производители. Използват се
специализирани компьооооторми програами. Практически заняятия се провеждат във фирми от отрасъъла.



Код     27.18       Дисциплина: ТОПЛИННА И МАСООБМЕННА ТЕХНИКА

Семестър VІІ ЕCST кредити 5.0

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника”, тел. 032/603 750

Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори: Доц. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева;
           кат. “Промишлена топлотехника”; тел. 032/603 750;  Е-mail:  v_rasheva@abv.bg

Анотация: Целта на курса ,,Топлинна и масообменна техника” е да даде на студентите знания за типовите
конструкции апарати, в които протичат топло- и масообменните процеси. Изучават се научните и научно-приложните
принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Застъпени са основните методи за топлинни, конструктивни, хидро-
динамични и якостни изчисления на апаратите. Разглеждат се промишлените топлинни и масообменни уредби и методите
за тяхното проектиране и компановане.

Съдържание на дисциплината: Видовете топлообменни апарати (ТА)  и изисквания към тях.  Видове
енергоносители,  свойства и изисквания към тях.  Проектни и проверочни топлинни изчисления на рекуперативен ТА с
непрекъснато и периодично действие. Типови конструкции ТА. Хидродинамични и якостни изчисления на топло- и
масообменни апарати. Смесителни ТА и тяхното оразмеряване. Изпарителни апарати и уредби. Масообменни процеси,
апарати и уредби (дестилационни, ректификационни, абсорбционни, адсорбционни, екстракционни, кристализационни,
сушилни).

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са преминали курса по
“Топлотехника” и “Механика на флуидите”. Получените знания са необходими при провеждане на учебната практика по
“Машини и апарати за ХВП и БТП” през V и VІ семестър и за дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, шрайбпроектор и мултимедия. Практическите занятия се
водят в лаборатория по “Топлинна и масообменна техника”, студентите се запознават с конкретни лабораторни апарати
и инсталации,  изследват параметри на лабораторни топло-  и масообменни процеси,  решават поставени задачи,  като
използват наличната материална база – лабораторно оборудване, компютърна техника и софтуер. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез двукратен тестов контрол.

Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка – 70 % от писмения изпит и 30 % от представяне на
тестов контрол.



Код: 28. 13 Дисциплина: МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА МЕХАНИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА
ОБРАБОТКА – ІІ    (МАМХО-ІІ)
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VІI ECST кредити  5 кредита

Аудиторна заетост: 2,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

5 2

Практически
упражнения

10 2

Лектори:
Проф.д-р Атанас Йорданов Ламбрев, кат.: “МАХВП”, тел.: 603 858
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Във втората част на този курс се изучават главно хидравличните процеси и машините и апаратите за
осъществяването им като намират широко приложение в хранителната, вкусовата и биотехнологичната
промишленост. Изпълняват се следните задачи: усвояване на система от знания по хидравлични процеси, свързани с
утаяване филтриране и центрофугиране на хранителни, вкусови и синтезирани биотехнологични продукти;
получаване на теоретични знания и практически навици по устройство, кинематично, якостно изчисляване и
експлоатация на основни машини и апарати в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост,
осъществяващи процесите утаяване, филтрация, филтриране, центрофугиране, хомогенизиране и смесване;
получаване на практически навици, свързани с изчисляване и конструиране на МАМХО в ХВБТП

Съдържание на дисциплината: Общи сведения за хидравличните процеси и машините и апаратите за осъществяването
им. Класифиикация и основни изисквания към тях. Утаяване и филтрация. Разделяне и концентриране на нееднородни течни
системи чрез филтриране. Центрофугиране на нееднородни течни системи. Смесващи машини и апарати. Синтезиращи
биореактори.

Входни връзки: Машинни елементи, Съпротивление на материалите, Материалознание, Метрология и
измервателна техника, ПТТ, МАМХО-І и др.
Изходни връзки:, Автоматизация и роботизация, Регулираща и управляваща техника, Опаковъчна техника и
технологии, Технология на хранителното машиностроене, Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи. В семинарните упражнения се
прилага изучавания материал и с помощта на справочна литература се решават на конкретни задачи, срещани в
инженерната практика.
Крайната оценка по МАМХО-ІІ се оформя като резултат от провежданите тестове през семестъра и резултата от
изпита, който се провежда предимно писмено и устно препитване по основни части от съдържанието на
дисциплината и върху резултатите от практическите упражнения.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28.16 Дисциплина: МАМХО в ХВ и БТП - проект

Семестър VІІ ЕCST кредити 3

Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол Вид на изпита: защита на  проект

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения
Курсов проект 45 3

Водещ проекта: проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603858, Доц. д-р. инж. Венцислав Б.
Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е
основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на
хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от
страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:
1 Мелничен валц за брашно
2 Триор цилиндричен или дисков за очистване на зърнени смеси
3 Волфмашина за раздробяване на месо
4 Машина за рязане на плодове или зеленчуци в две или три равнини
5 Шнекова преса за оцеждане на вино или за масло
6 Барабанен вакуум филтър
7 Сепаратор (шнеков) или центрофуга
8 Чукова дробилка
Съдържание на дисциплината: Проектът се състои от две части: Изчислителна записка и графична част. В първата
част се разработва технологична и кинематична схема и при зададена от преподавателя производителност се
изчислява мощността за задвижване и се извършват първоначалните изчисления на конструктивните размери, чрез
изчисляването им  предимно на усукване с намалени тангенциални напрежения.
Втората част на проекта включва графично представяне на проекта в необходимите изгледи и сечения, при което
вече се изчисляват общите огъващи и усукващи моменти, изчислява се вече точно стойността на реакциите,
определят се точно напречните сечения на детайлите и се избират необходимите лагери и начини на лагеруване.
Срокът за предаване е петнадесета седмица – VІІ семестър
Входни и изходни връзки:

- входни връзки: Механика, Теория на машините и механизмите, Механика на флуидите, Технология
на машиностроенето.

- изходни връзки: Технологични поточни линии в ХВ и БТП, Техника за произвоство на храни и напитки
Технология на преподаване: По време на семестъра знанията на студентите се проверяват ежеседмично по време
на консултации . Проектът се оценява пред извеждащия го преподавател в присъствие на титуляра, извеждащ
основния лекционен курс.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28.15 Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Семестър: VІІ                                                         ЕCST кредити 1,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Контролна работа Вид на изпита: Текуща оценка

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектори: доц.д-р.инж. Тодор Й. Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859;

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основни положения от трудово-правното законодателство в Р
България във връзка с охраната на труда. Изучават се определящите фактори за постигане на ергономични условия
на труд – в това число за – работния процес, работното място и работната среда. Разглеждат се конкретни проблеми
за безопасност на труда при работа с машини, сепарати и съоръжения – безопасност при механични, транспортни,
товаро-разтоварни, монтажни и др. дейности; електробезопасност; пожарна и взривна безопасност; безопасност при
топлинни, химически и др. специфични процеси свързани с отделянето на вредни газове, пари и прахове;
обезопасяване при производствен шум и вибрации и т.н. За илюстрация на теоретичните постановки се използват
примери за проблеми възникващи при проектирането, изработката, монтажа и експлоатацията на конкретни машини
от производството в ХВП, топлинни и хладилни съоръжения, тръбни системи, съдове под налягане и др. Изучават
се методи и средства за осигуряване на нормативните екологични условия за въздуха, водата и почвата.
Курсът предполага наличие на добри знания по: Хидравлика,ТММ, ПТТ, Пневмозадвижване, Помпи, компресори,
вентилатори, Хладилна техника,  МАМХО, Автооматизация и роботизация на производството.

Знанията и уменията придобити по дисциплината са предпоставка за добра работа по: Диагностика и ремонт,
Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на качеството, разработване на диплоомни
работи и работа в производствени условия.
Лекциите и упражненията са онагледени чрез мултимедийна презентация и тематични филми от Европейския
институт по опаковане и фирми-производители. Използват се компютърни програами. Някои от практическите
занятия се провеждат във фирми от отрасъла.
Съдържание на дисциплината:  Законодателство в Р България по охрана на труда. Ергономични условия на труда
за работния процес, работното мяасто и работната среда. Безопасност на труда при различни видове дейности в
производството, електро- , пожаро- и взривобезопасност; безопасност при специфични процеси, шум и вибрации.
Околна среда – методи и средства за осигуряване на нормативните екологични условия за въздуха, водата и почвата.
Входни и изходни връзки:

входни: Материалът се базира на придобитите знания на студентите по Механика, Хидравлика, ТММ, ПТТ,
ПКВ, Хладилна техника, Топло- и масообменна техника, МАМХО, Автоматизация и роботизация на
производството.;

изходни: Придобитите знания по “Техническа безопасност” имат приложение при проектирането,
изработката и експлоатацията на машини и апарати в ХВП, дипломното проектиране и специализиращите финални
учебни дисциплини за студентите.
Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател в учебна лаборатория със
средства за онагледяване. Използват се: мултимедия, учебни табла, фотоси, диапозитиви, каталози, стандарти и
справочници. Практическите упражнения се провеждат в учебната лаборатория по “Хидро- и пневмозадвижване”
(по тема № 1, 3, 4 и 5), а по тема № 2 – в помещение на производствена фирма от ХВП.

Текущата оценка се оформя от една контролна работа и участието на студентите в упражненията.
Контролната работа включва писмено развиване на два въпроса.  За окончателната оценка – ако е необходимо – се
провежда и устно събеседване.



Код: 28.05 Дисциплина: Машини с ЦПУ

Семестър: VII                                                            ЕCST кредити  4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: доц. д-р инж. Иван Н. Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 805;

Анотация: Дисциплината „Машини с ЦПУ” има профилиращ характер и е с практическа насоченост към
програмирането и настройването на такъв тип машини.
Целта на учебната дисциплина е да се запознаят студентите с принципите на изграждане, програмирането и
настройването на машините с ЦПУ.
Съдържание на дисциплината:  Обстойно се разглеждат особености на системите за ЦПУ ЗИТ и FANUC. Дават се
познания за основните понятия, видове команди, фиксирани и многопроходни цикли, подпрограми. Изучават се
основните етапи при програмирането и настройването на стругови машини и обработващи центри с ЦПУ.
Лабораторните упражнения дават на студентите основните знания и навици за работа с пултовете на различни
системи при въвеждането на управляващи програми и настройването на машините за работа. Дадена е възможност
за самостоятелно създаване на управляваща програма и изготвяне на необходимите за настройването на ММ с ЦПУ
документи. Получените по време на обучението знания позволяват на студентите самостоятелно да съставят
управляващи програми за обработване на детайли и да настройват ММ с ЦПУ за работа по тези програми.
Входни и изходни връзки:

входни:  Инженерна графика,Технология на машиностроенето, Технологична екипировка
изходни: Автоматизация и роботизация на производството, CAD CAM системи, Автоматични линии

Технология на преподаване: При преподаване на учебния материал се използуват шрайбпроектор и
мултимедийна техника. В част от семинарните упражнения  се извършват компютърно моделиране и симулиране на
технологични процеси за обработване на заготовките.
Учебният процес се провежда на български език.
Текущата оценка се поставя след изработване от студентите на две контролни работи. Целта на на контролните
работи е да се установи степента на самостоятелно усвояване на материала. При формиране на общата оценка се
вземат под внимание и резултатите от участието в упражненията.



Код: 28.72 Дисциплина: “Шприц-,  прес- и бластформи”

Семестър: VІІ                                                            ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Практически
упражнения

Лектори: доц.д-р.инж. Иван Шопов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 805;
Анотация: С учебната дисциплина “Шприц-, прес- и бластформи” се цели студентите да се запознаят с някои
най-масово използвани в практиката пластмаси, с шприцмашините, както и с конструирането, изработването и
експлоатацията на шприцформите и пресформите.  Изложени са техническите изисквания за формуващите
детайли и повърхнини, както и тяхното размерно и якостно изчисляване. Разгледани са леяковите системи,
включително някои горещоканални системи. Студентите се запознават с основите на темпериране, системите за
изваждане на изделията и леяците, системите за водене и центроване. Накратко се разглеждат пакетите и
спомагателните детайли, точността и грапавостта на повърхнините, а също така и необходимостта от
въвеждането на нормализация и автоматизирано конструиране с помощта на компютърна техника.

Съдържание на дисциплината:  Основните теми, които се разглеждат  са: сведения за пластмасите, техните
физико – механични и технологични свойства, конструктивно оформяне на пластмасовите изделия, конструктивни
особености на шприцмашините, последователност при конструирането на шприцформите, типови конструкции на
основните системи на инструментите, нормализирани шпршцформи и пресформи, машини за преработване на
термопластични пластмаси, конструкция на форми за преработка на термореактивни пластмаси, бластформи,
автоматизирано конструиране с помощта на компютърна техника.
Входни и изходни връзки:

входни: Успешното усвояване на учебния материал предполага затвърдени знания по механика, физика,
математика, инженерна графика, машинни елементи, технология на машиностроенето, хидравлика, CAD CAM
системи

изходни: Машини за хранително – вкусовата промишленост, опаковъчна техника, автоматични линии в
ХВП
Технология на преподаване: При преподаване на учебния материал се използуват шрайбпроектор и
мултимедийна техника. В част от семинарните упражнения  се извършват компютърно моделиране и симулиране на
технологични процеси за обработване на заготовките. Учебният процес се провежда на български език.



Код: 28.57 Дисциплина: Технология на хранителното машиностроене

Семестър: VІІ                                     ЕCST кредити 4,5 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: .изпит Вид на изпита: .писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: проф. д-р инж.Иван Янчев..;  кат.: “МАХВП”; тел.: 032  603 808.;

Анотация: Дисциплината “Технология на хранителното машиностроене” цели запознаване, допълване и
обогатяване на знанията и уменията на студентите от образователно-квалификационна степен  “бакалавър” по
специалност “Хранително машиностроене ” с технологични процеси за изработване на характерни детайли и възли
за машините и апаратите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Изучават се също и
технологичните процеси и условията за сглобяване на различни типове съединения, както и монтажа на възли,
машини и апарати. Особено внимание се обръща на самостоятелното проектиране на технологични процеси,
изпълнявани с машини с ЦПУ и екипировката към тях.

Съдържание на дисциплината:  Съдържанието на курса може да се представи в следните основни теми:
- Особености на технологията на хранителното машиностроене;
- Осигуряване  точността на  заготовките и на механичната им обработка;
- Методи за обработване на  детайли;
- Настройка на технологични системи на размер;
- Технологични процеси за обработване на типови детайли за машини за ХВП;
- Технология за изработване на типови апарати;
- Технологични предпоставки за увеличаване на производителността при обработване на детайли;
- Проектиране на технологични процеси за механична обработка и сглобяване;
- Довършващи операции на изделията.

Входни и изходни връзк:
входни: За усвояването на материала по дисциплината са необходими задълбочени познания по

Материалознание; Механика; Машинни елементи; Технология на машиностроенето; CAD/CAM-системи; Машини и
апарати за механична и хидравлична обработка; Опаковъчна техника.

изходни: Придобитите знания и умения ще бъдат полезни на студентите при разработване на дипломните
им работи, а на магистрите-инженери при реализацията им във фирмите от хранителната индустрия и такива които
я обслужват – като конструктори, проектанти, организатори на производство, на продажби и т.н. на машини,
апарати, линии и комплекси в хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост.
Технология на преподаване  по дисциплината: Преподаването се извършва под формата на лекции и упражнения,
а самостоятелната работа като курсова задача. По дисциплината има учебници, което позволява на лекциите да се
обръща повече внимание на по-сложните и по-трудните за усвояване въпроси. Използват се материали за
онагледяване като табла, фолиа, видеофилми и др.
Преподаването се извършва на български език



Код: 28.17 Дисциплина: Диагностика и ремонт на МАХВП

Семестър: VІІІ                                              ЕCST кредити: 5,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 5
Практически
упражнения

30 5

Курсова задача 15 2,5

Лектори: проф. д-р .инж. Иван Г. Янчев.;  кат.МАХВП .; тел 603 808; Е-mail jantschev@yahoo.com

Анотация:В лекциите на основата на задълбоченото изучаване на механизма на видовете износване, дефекти,
повреди и откази се обосновава и изгражда “Системата за експлоатация техническо поддържане и ремонт” на
основното и спомагателно технологично оборудване във фирмите от ХВП Подробно се изучават и методите и
средствата за техническа диагностика както и областите за тяхното ефективно приложение. В упражненията
студентите изпълняват конкретни практически задачи по дефектация и дешифрирани на износени детайли както и
по технологиите за техния ремонт и възстановяване. Диагностират се възли и механизми. Курсовата задача е
свързана с експлоатацията, диагностиката и ремонта на конкретна машина или апарат от ХВП .
Съдържание на дисциплината: Основните теми:

· Износване на детайли и възли. Основни неизправности на технологичното оборудване;
· Организация на експлоатацията, техническото поддържане и ремонта на технологичното оборудване;
· Техническа диагностика на машините и апаратите в ХВП;
· Технология на ремонта и възстановяването;
· Сглобяване, монтаж и изпитване на възли, механизми и машини.

Входни и изходни връзки:
         -За усвояването на материала са необходими познания от основните природо-математически дисциплини
(математика, физика, химия), от общо-техническите(метрология и измервателна техника, съпромат, машинни
елементи,материалознание и технология на машиностроителните материали, технология на машиностроенето) и от
специалните десциплини(МАМХО,техника и технология на опаковането, хладилна техника, топлинна и
масообменна техника и др

           -Придобитите знания и умения ще бъдат полезни на студентите при разработване на дипломните им
работи, а на младите инженери - при тяхната  реализация в производствените  условия във фирмите от
хранителната индустрия.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с диапозитиви, слайдове, видеофилми Практическите
занятия се водят в лабораторията по едноименната дисциплина. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез .текущата им работа.по време на занятията и при разработването на самостоятелна курсова
задача(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и оценките от
работата през семестъра)



Код: 28. 18 Дисциплина: КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VIІІ ECST кредити  3,5 кредита

Аудиторна заетост: 1,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2 кредита

Форма за проверка на знанията: ТО       Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Проф.дтн. Стефан П. Дичев, кат.: “МАХВП”
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Дисциплината запознава студентите с: Въведение в качеството, теорията и практиката на системите за
управление на качеството, безопасността на продукцията, околната среда и здравословни и безопасни условия на
труд; стандартизацията; акредитацията; сертификацията; изпитването; оценка на съответствието на продуктите;
хармонизиране на стандартите. системи за управление: на качеството (ISO 9000), на безопасността на хранителни
продукти (НАССР), на околната среда (ISO 14000); здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18000); одит
на системите за управление.

Съдържание на дисциплината: Въведение в качеството на продукта. Теория и практика в областта на управление на
качеството. Статистически инструменти за контрол и управление на качеството. Стандартизация. Хармонизиране на
международните и европейски нормативни документи. Акредитация, сертификация, изпитване и оценяване на съответствието
съобразно националните и европейски изисквания. Системи за осигуряване и управление на качеството (СУК). Системи за
контрол и управление на безопасността. Системи за управление на околната среда (серията стандарти ISO 14000). Одит и
сертифициране на системите за управление на безопасността и качеството. Интегрирани системи за управление на качеството.
Тотално управление на качеството (TQM).

Входни връзки: Машинни елементи, Метрология и измервателна техника, МАМХО, Автоматизация и роботизация.
ПТТ, Опаковъчна техника и технологии, Технология на хранителното машиностроене
Изходни връзки:, Регулираща и управляваща техника, Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи а също така и чрез използване на
мултимедийна техника. Семинарните упражнения са разделени на три части  - решаване на практически задачи чрез
някои от статистическите методи за управление на качеството, разработване на документация на СУК и провеждане
на НАССР - Анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки.
Изпитната процедура включва: развиване на три въпроса от съдържанието на учебната програма по дисциплината
или тест – 1 час и 30 мин., и събеседване с преподавателя. При формиране на крайната оценка се отчитат оценките
от тестовете на упражненията и  извънаудиторна работа на студента.
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Код: 28.73 Дисциплина: Производство на опаковки за харни и напитки

Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30
Практически
упражнения

15

Лектори:
Доц. д-р. инж. Стефан Василев Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 8146;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни
функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и
технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на
опаковки.
Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове опаковки, използвани в
хранителната и питейната индустрия: метални, стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон,
транспортни. Изучават се опаковъчнтеи материали, конструкциите, производството, качествените показатели и
стандартите на опаковките. Разгледани са опаковъчните материали за асептично опаковане, на опаковките,
използвани при опаковане във вакуум, газова следа и управляемя атмосфера, както и активните и интелигентните
опаковки.

Разгледана е техниката за опаковане на хранителни, вкусови, козметични и биотехнологични продукти в
потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се основните елементи и модули, принципите на работа и
настройване, посочена е методиката за тяхното проектиране.
Входни и изходни връзки:

Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автоматизация и роботизация на производство.

Изходнr: Диагностика и ремонт, Технологиични поточни линии в ХВ и БТП, Контрол и управление на
качества, разработване на диплоомни работи.
Технология на преподаване: Лекциите и упражненията са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от водещи институции в областта на опаковането и фирми-производители у нас и в
чужбина. Използват се специализирани компютърни програми. Практическите занятия се провеждат във фирми от
отрасъла.



Код: 28.74 Дисциплина: Етикетиране и етикетираща техника
Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30
Практически
упражнения

15

Лектори:
Доц. д-р. инж. Стефан Василев Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни
функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и
технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на
опаковки.
Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове опаковки, използвани в
хранителната и питейната индустрия: метални, стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон,
транспортни. Изучават се опаковъчнтеи материали, конструкциите, производството, качествените показатели и
стандартите на опаковките. Разгледани са опаковъчните материали за асептично опаковане, на опаковките,
използвани при опаковане във вакуум, газова следа и управляемя атмосфера, както и активните и интелигентните
опаковки.
Разгледана е техниката за опаковане на хранителни, вкусови, козметични и биотехнологични продукти в
потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се основните елементи и модули, принципите на работа и
настройване, посочена е методиката за тяхното проектиране.
Входни и изходни връзки:
Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автоматизация и роботизация на производство.

Изходни: Диагностика и ремонт, Технологиични поточни линии в ХВ и БТП, Контрол и управление на качества,
разработване на диплоомни работи.
Технология на преподаване: Лекциите и упражненията са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от водещи институции в областта на опаковането и фирми-производители у нас и в
чужбина. Използват се специализирани компютърни програми. Практическите занятия се провеждат във фирми от
отрасъла.



Код  26.23 Дисциплина: РЕГУЛИРАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА
Семестър VІІІ ЕCST кредити 3.5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел.
032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 2 през седмица
Курсов проект

Брой кредити: Общо за дисциплината са 1,5 кредита аудиторна и 2 извънаудиторна заетост.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
             кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,,Регулираща и управляваща техника” запознава студентите с най-важното от теорията и използваната
техника за осъществяването на автоматичното управление на производствените процеси  в хранителната промишленост.
Придобитите знания се използват при решаването на проблемите при автоматично управление на енергийни процеси с
оглед повишаване точността на работа, безопасността, икономията на енергия и др. Разгледани са технически решения,
които могат да се приемат за типови.  Застъпени са основните технически средства, изграждащи автоматичната система, в
т.ч. средствата, осигуряващи информацията за текущото състояние на управлявания процес и подходящи сигнали за
предаването й към останалите части, управляващите устройства, изпълнителните елементи и спомагателни устройства за
защита, блокировки, сигнализации, индикации и преобразуване на сигнали.

Съдържание на дисциплината: В дисциплината се разглеждат основните елементи на автоматичните системи: средства за
получаване на информация за управляваните процеси; регулиращи и управляващи устройства за изработване на подходящо
управление; изпълнителни устройства. Обръща се внимание на качеството на управление на процесите и определяне
настройките на управляващите устройства за постигане на предварително определени параметри.

Входни и изходни връзки: Електротехника и електроника, Електро-, хидро- и пневмозадвижвания, Специални
дисциплини и дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите упражнения се водят в
лаборатория по “ Автоматизация на технологичните процеси ”, студентите се запознават с конкретни промишлени
уреди и инсталации, изследват параметри на промишлените устройства, като използват наличната материална база
– лабораторно оборудване, компютърна техника и софтуер.

Изпитът по дисциплината е писмен.



Код  - 28.43  Дисциплина: Учебна практика по Машини и апарати за ХВП и БТП

Семестър        - ІІ и ІІІ                                                          ЕCST кредити    - 2,5

Форма за проверка на знанията: Заверка Вид на оценката: Писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет: Технически

Вид на обучението Общо часове
Часове за седмица

Лекции - -
Семинарни упражнения - -
Практически
упражнения

45 3

Курсов проект - -

Ръководители: Доц. д-р Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk ас.
Дилян Господинов, тел. 032/603-805.

Анотация: Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни
линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.
Съдържание на практиката: Запознаване и описание на конкретни технологични машини, поточни линии и
общите части на предприятия от ХВП.
Входни и изходни връзки:
Входни дисциплини: Материалознание и технология на материалите,  Теория на машини и механизми, Машинни
елементи, Хидро и пневмозадвижване, Метрология и измервателна техника, Подемно-транспортна техника,
Топлотехника, Хладилна техника, Технология на хранителните продукти
Изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт на МАХВП, Техническа безопасност, Контрол и
управление на качеството, Технологични поточни линии в ХВП и БТП, Разработване на дипломни работи и
проекти.

Технология на преподаване: Преподавателят с помощта на представител от конкретното предприятие, обяснява
структурата и общите части на предприятието, технологичната поточна линия и конкретната машина. Студентите
описват видяното от тях, като с помощта на обслужващия персонал от предприятието (в лицето на механиците и
операторите на машините) доизясняват необходимите подробности.
Задължително преди провеждане на практиката се провежда инструктаж за безопасност на труда с индивидуално
полагане на подпис от всеки студент в специална Инструктажна тетрадка.
По време на практиката преподавателят следи за спазване на изискванията за безопасност на труда, контролира
дисциплината и разяснява на студентите решаването на възникнали проблеми с техниката и самата работа.

Код 23-01.               Учебна дисциплина:                       ФИЗИКА

Семестър:  първи,втори                                       ЕCST кредити 9

Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 886
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо часове Часове за
седмица

Лекции І сем. 15 1
Лекции ІІ сем. 30 2
Лабораторни упражнения І сем. 30 2
Лабораторни упражнения ІІ сем. 30 2

Лектори:
проф. д-р Иван Панчев;  кат. “Математика и физика”; тел. 603 715

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Анотация: Физиката е наука, която се явява фундамент за теоретичната подготовка на съвременния инженер.
В учебната програма за студентите от І курс от Технически факултет на УХТ са включени всички раздели от
класическият курс по опитна физика. Основна задача при обучението по физика е да се запознаят студентите
с основните идеи и методи използвани от физиката и да формира у тях научен мирогред за света.
Съдържание на дисциплината: В класическият курс по опитна физика са включени: основни раздели от
механика, и статистическа физика, електричество и магнетизъм, оптика, атомна и ядрена физика.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки

§ знания от средния курс на обучение по физика;
§ начална компютърна грамотност;
§ умения за самостоятелно използване на учебни материали.

изходни връзки
§ основните знания и умения придобити в лабораториите по физика се използват в обучението по всички

инженерни дисциплини.
§ Чрез задачи за самостоятелна работа се цели всеки студент да покаже нивото на осмисляне и използване на

преподавания материал.

Технология на преподаване: Лекциите се придружават с демострации на изучаваните явления и процеси. Тези
лекцийни демонстрации, като важна неотменима част от лекционния курс по физика дават необходимия опитен
материал, на чиято основа се въвеждат понятия и обобщения, формулират се физичните закони и принципи.
Съпътстващите лекциите лабораторни упражнения създават у обучаващите студенти умения и навици за
самостоятелна работа с физични уреди и апарати, запознават ги с основните методи за измерване на физични
величини, обобщаване на резултатите от физичните експерименти, графично представяне на данните и тяхната
математико-статистическа обработка. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от
писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)

Код 22.04.01Б – І част; 22.05.02Б – ІІ част      Дисциплина Приложна геометрия и инженерна графика І и ІІ част

Семестър І, ІІ ЕCST кредити 8 – І част, 4 – ІІ част

Форма за проверка на знанията: текущи оценки Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра  Техническа механика и машинознание

Факултет  Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
І част
ІI част

30
15

2
1

Практически упражнения
 І част
ІI част 60

30
4
2

Лектори:
Гл. ас. д-р Снежана Атанасова; кат. Техническа механика и машинознание;
тел. 603 823, Е-mail sneja_atan@yahoo.com

Анотация: Дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика изучава методите за изобразяване на



пространствени обекти върху една равнина, разглежда пространствени задачи за взаимно положение на тези обекти
и основните правила за изпълнение и оформяне на машиностроителни чертежи. Разглеждат се основните
възможности на системата за автоматизирано проектиране : САD система SolidWorks  за създаване на базирани
върху равнинни скици 3D модели, чертежи на детайли и сглобени единици.

С усвояването на материала се цели да се развие умение у студентите по дадени минимален, но достатъчен брой
ортогонални изображения на детайл да възстановят неговата форма, както и да придобият знания, навици и умения
необходими при разработването на различни видове конструкторски документи, които оформят техническата
документация и използване на САD система за тази цел. Студентите се запознават с новите хармонизирани
български държавни стандарти с ISO, които третират правилата при оформяне на техническите чертежи.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината Приложна геометрия и инженерна графика разглежда
изобразяването на геометрични обекти и реални тела с основните методи на приложната геометрия – метод на
Монж и на аксонометричното проектиране; решаване на някои задачи от пространствената приложна геометрия с
цел развиване на пространственото въображение на студентите за възприемане, разчитане и възпроизвеждане на
геометрични обекти и реални тела и приложението им при разработване на чертежите; изпълнение и оформяне на
изгледи, разрези и сечения; избор и разположение на проекциите в чертежите на детайлите и сглобените единици;
съставяне на размерни мрежи в детайлни и сборни чертежи; стандартизирани понятия и означения на точностните
характеристики на размерите; стандартизирани понятия и означения на сглобки; прилагане на САD система
SolidWorks при разработване на 3D  модели и чертежи на детайли и сглобени единици.

Входни и изходни връзки: Необходими са основни познания по геометрия и стереометрия от средното
образование. Придобитите знания и умения се прилагат в усвояването на материала по дисциплината Машинни
елементи и всички дисциплини разглеждащи различно технологично обзавеждане в промишлеността, както и при
разработването на различните курсови проекти , предвидени в Учебния план.

Технология на преподаване: Лекциите се изнасят с традиционни учебно-технически средства, като се онагледяват
с  различни модели и компютърна техника. Практическите занятия се провеждат в оборудвана с модели и нагледни
табла, лаборатория, а също и в компютърна зала. На практическите занятия студентите работят самостоятелно.
 По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестов контрол, задачи за самостоятелна работа,
курсови и контролни работи.
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от защитата на курсовите задачи, от
контролните работи и оценката за работа на студентите през семестъра.

Код: 07.01                          Дисциплина: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Цвета Луизова-Хорева, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 759, e-mail: languagecentre@abv.bg



Анотация:
Учебният процес е насочен към консолидиране и доразвиване на знанията и уменията, получени в средното

училище, с акцент върху най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална изява
на обучаемите. Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на основните
теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.

Код: 07.02                          Дисциплина: НЕМСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV                ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 736

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Таня Христова Великова, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 736, e-mail: tanyavelikova@abv.bg



АНОТАЦИЯ:

      Курсът на обучение по дисциплината “Немски език” включва общоезиков модул и модул за
специализиран език в областта на машинното инженерство. Първият етап от обучението е насочен към
уеднаквяване степента на владеене на общия език, като се разглеждат по-задълбочено основни граматични
конструкции, изучавани в средния курс на обучение, акцентува се върху развитието на писмената и устната
реч. Вторият етап въвежда в общонаучния стил и завършва с език на специалността. Студентите се
запознават със съответната терминология, придобиват умения да превеждат, резюмират и коментират
различни по сложност текстове в своята специалност.
входни връзки
Ø основни знания от средния курс
Ø изградени умения за самостоятелна работа с речник
изходни връзки:
Ø участие в международни програми за обмен на студенти
Ø ползване на чуждестранни източници в сферата на хранителните технологии за повишаване на

професионалната квалификация
Ø повишаване конкурентноспособността на завършващите на пазара на труда
Ø участие в международни делови срещи, конференции и форуми

Занятията са практически и се извеждат на подгрупи. Използват се съвременни учебни системи и помагала, аудио-
визуална техника, интернет. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез писмени тестове,
проекти за самостоятелна работа, преводи.

Код: 07.04                          Дисциплина: РУСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Юлия Попова, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 736, e-mail: languagecentre@abv.bg



Анотация:
Учебният процес е насочен към консолидиране и доразвиване на знанията и уменията, получени в средното

училище, с акцент върху най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална изява
на обучаемите. Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на основните
теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.

Код: 07.03                          Дисциплина: ФРЕНСКИ ЕЗИК

Семестър: І - ІV ЕCST кредити: 4

Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Методично ръководство:
Център за езиково обучение, тел. (032) 603 759

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции --- ---
Семинарни
упражнения

--- ---

Практически
упражнения

120 2

Курсов проект --- ---
.................................

Преподавател:
Ст. преп. Жана Асенова Кръстева, Център за езиково обучение
Тел. (032) 603 759, e-mail: languagecentre@abv.bg



Анотация:
Целта на учебния процес е да затвърди и доразвие знанията и уменията, получени в средното училище,

занимавайки се по-подробно с най-типичните комуникативни ситуации, свързани с академичната и професионална
изява на обучаемите.  Студентите се въвеждат постепенно в спецификата на езиковите структури в рамката на
основните теми, преподавани в техническите специалности в УХТ.
Съдържание на дисциплината:

Курсът покрива теми, характерни езикови елементи и конструкции от областта на хранителната наука,
техника и технологии.
Входни и изходни връзки:
входни връзки:

ü знания и умения, формирани у студентите през време на обучението им в средното училище;
ü изградени навици за изучаване на чужд език и самостоятелна работа чрез използване на традиционни и

компютризирани учебни помагала.
изходни връзки:

ü подготовка за участие в програми за международно сътрудничество и обмен;
ü максимална практическа приложимост на придобитите знания и умения при бъдещата професионална

реализация на студентите;
ü приложимост на придобитите знания и умения при изработването на  индивидуалните Европейски

езикови портфейли на студентите.

Технология на преподаване: Практическите занятия се извеждат на подгрупи.  Използват се съвременни
материали и помагала, аудио-визуална и компютърна техника. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез писмени тестове, устни презентации и проекти за самостоятелна работа. Оценките от тези елементи
формират текущата оценка в края на втори и четвърти семестър.

КАТЕДРА: "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
АНОТАЦИЯ
Преустройството във висшето образование обективно засилва неблагоприятното влияние на такива процеси като;

задълбочаване на интелектуализацията в образователното дело, увеличаване на умственото напрежение, оформяне на учебен
дневен режим с ограничена двигателна активност и физическа дееспособност т.е. до непрекъснато увеличаване на
хиподинамията и на заболеваемостта сред студентската младеж.

На този фон все по-силно изпъква акуалността и значението на физическото възпитание и спорта, като най-
ефективно и естесвено превантивно средство против тези негативни явления.

Системата за подготовка на кадри с висше образование е ФУНКЦИЯ на динамично изменящите се процеси в
обществената, икономическата, стопанска и производствени сфери. Световните стандарти за високо каческтво на обучение
е възможно да се достигнат по пътя на интензификация, по-ефективно използуване на научно-техническите достижения,
внедряване на новостите в съдържанието и най-напредналата организация иа учебния процес при максимално използуване
възможностите на обучаемия.

Създадените до сега учебни програми /планове/ по физическо възпитание, независимо, че са допринесли за
утвърждаване на учебната дисциплина, не са вече з съответствие с новите изисквания и реалности. С тях не могат да се
разрешават поставените цели и задачи, поради недостатъчния обем и обхват, уравниловка в организацията на учебния
процес, недостатъчното ресурсно обезпечаване и материална спортна база.

По силата на Закона за висшето образование във ВУЗ настъпиха редица позитивни промени във формата и
организацията на учебния процес, повишиха се и изискванията по отношение на съдържанието и обема на преподавания материал
и т.н, в съответствие, с това каква образователно-квалификационна степен ще придобият студентите след приключване на обучението
си.

В новите учебни програми на Техническия и Технологичния факултет при УХТ -Пловдив "Физическото възпитание и
спорт" е самостоятелна задължителна учебна дисциплина. Тя вклчва следните специалности: аеробна гимнастика и каланетика;
баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, силова подготовка и културизъм, тенис.

Всяка специалност ще се преподава на студентите ( избрана от тях по интерес, желание) по учебна програма, която
е разработена от титулярния преподавател в катедра "физическо възпитание и спорт" в съответствие със съвременните



изисквания на "Теория и методика на физическото възпитание". 'Теория и методика на спортната тренировка", спортната
практика, материална база на ВУЗ- а и изискванията на МОНТ,

Учебната програма по "физическо възпитание и спорт" обхваща следните форми на обучение:
За студенти от I курс: задължително обучение в два занятия седмично с продължителност от 90 минути, Годишен

хорариум - 120 часа. Учебният материал ще се преподава, както следва: теория - 4 маса, практически занятия по специалността
- 76 часа, плуване - 40 маса.

За студенти от I! курс: задължително обучение в едно занятие седмичнс : продължителност от 90 минути. Годишен
хорариум - 80 часа. Учебният материал ще се преподава както следва: теория - 2 часа, практически занятия по специалността -
38 часа, плуване - 20 часа.

За студенти 1 до V курс - извънаудиторна работа т.е. със студенти вклкзчени в представителните отбори на Института
по вид спорт (специалност) с общ брой часове до 180 часа годишно.

Цялостната учебна програма по дисциплината "Физическо възпитание и спорт" и приложените към нея учебни
програми по седемте специалности са съобразени и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на
образователната квалификационна степен бакалавър.

Код: 28.01 Дисциплина “Материалознание и технология на металите” - І

Семестър: ІІ ЕCST кредити : 6  ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

8 2

Практически
упражнения

22 2

Лектори:
проф. д-р. инж. Ив. Янчев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603 808, Е-mail: jantschev@yahoo.com

Анотация: С курсът по Материалознание студентите придобиват знания за строежа и свойствата на материалите,
за закономерностите на тяхното формиране и целенасочено изменение. Изучават основните класове и видове
материали и изграждат умения за подбор на материали и изисквания към тях при решаване на инженерни задачи.
Курсът включва лекции,  практгически упражнения и семинарни занятия, както и подбрани форми на
извънаудиторна заетост на студентите. Основно внимание се отделя на металите и техните сплави.



Съдържание на дисциплината:
- Строеж/структура на материалите и закономерностите на неговото формиране;
- Свойства на материалите и определянето им, връзка между структурата и свойствата;
- Теория на сплавите;
- Изменение на структурата и свойствата на металите чрез термична и химикотермична обработка;
- Основни класове и видове материали; класификация, особености, приложение, означение.

Входни и изходни връзки: Предпоставка за постигане целите на този курс е наличието на добри знания по химия и
физика от средния курс и изучаването им през І-ви семестър. Знанията и уменията  придобити по дисциплината
дават възможност за по-пълноценно усвояване на общите и специални технически дисциплини, за обоснован подбор
на материали при решаване на задачи п о конструиране, експлоатация и ремонт на машини и апарати в хода на
обучението и в инженерната  практика.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, диаграми, табла, албуми и аудиовизуална
техника.  Практическите занятия се водят в лаборатория по Материалознание с използване на металографска
техника, прибори и машини за изпитване, за наблюдение и регистриране на процеси, албуми.
По време на семестъра, в началото на всяко упражнение се проверява подготовката на студентите по теоретичната и
практическа част на темата с поставяне на оценка. Същата се взема предвид  при оформяне на окончателната оценка
на изпита.

Код 27.02                Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА

Семестър III                                                                                                ЕCTS кредити   6

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. 032 / 603 498

Факултет: Технически, тел.032 / 603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 4
Семинарни упражнения 12 2
Практически упражнения 18 2

Лектори: Доц. д-р инж. Георги Иванов Вълчев; кат. “Промишлена топлотехника”.;  тел. 032 / 603 498

Анотация:
Дисциплината “Термодинамика” изучава закономерностите на енергообмена и енергопреобразуването на

различни топлинни процеси. Тя се явява теоретична основа на бъдещите инженери по специалностите
“Топлотехника”, “Техника за хранителната индустрия”, ”Енергийна ефективност” и “Хладилна и климатична
техника”. Разглеждат се основните закони на термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата и
смесите, течение на флуиди, термодинамичен анализ (енергиен, ентропиен и ексергиен) на топлинните процеси,
апарати, машини и други уредби.

Съдържание на дисциплината:
Първи и втори закон на термодинамиката. Термодинамично съвършенство на топлинните процеси.

Термодинамични свойства на веществата. Течение на флуиди. Термодинамика на основните топлинни апарати и
уредби. Термодинамика на хладилната и топлосиловата машина.



Входни и изходни връзки:
Дисциплината “Термодинамика” се базира на знания по математика, физика и механика на флуидите.

Получените от курса знания са необходима фундаментална база на специалностите “Топлотехника”, “Техника за
хранителната индустрия”, ”Енергийна ефективност” и “Хладилна и климатична техника” за дисциплините: “Топло-
и масопренасяне”; “Топлообменни апарати”; “Топлотехнически измервания и уреди”; “Масообменни уредби”;
“Отоплителна техника”; “Хладилни машини”; “Горивна техника и технологии”; “Хладилници и хладилни
инсталации”; “Климатизация на въздуха”; “Изпарителна и дестилационна техника” и др.

Технология на преподаване:
Обучението се извършва чрез лекции и практически занятия, провеждани в учебните лаборатории на катедра

“Промишлена топлотехника”. Всеки студент разработва самостоятелна курсова работа. Знанията на студентите се
оценяват на базата на писмен изпит.

Код: 25.13    Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Семестър- III ЕCST кредити- 6,0

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-883.

Факултет- Технически, тел. 643-126.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 3

Курсов проект

Лектор:
Доц. д-р инж. Г. Динков;  кат. “Електротехника и електроника” ; тел. 603-883,
 Е-mail: georgi_dinkov@yahoo.com

Анотация: Целта на курса е студентите да получат определен минимум от теоретични знания и практически умения
в областта на електрическите вериги, трансформатори, апарати, машини и измервания и на електрониката, да усвоят
методите за измерване на параметрите и да придобият  практически умения за работа с тях.

Съдържание на дисциплината: електротехнически материали, основни величини и закони в електротехниката,
синусоидални величини, последователно и паралелно свързване на резистор, бобина и кондензатор, резонанс,
мощности, трифазни вериги, трансформатори, асинхронни, еднофазни и линейни двигатели, двигатели за постоянен



ток, електрически апарати, електробезопасност, полупроводникови прибори, изправители, усилватели, генератори,
инвертори, измерване на електрически и на неелектрически величини и др.

Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Физика”и “Математика”.
Изходни връзки: с учебните дисциплини “Електрозадвижване” и “Автоматизация на технологичните процеси”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с реални електрически апарати, машини и уреди и разрези
на същите, с фигури и с диаграми. Практическите занятия се водят в лаб. 13/ I блок. По време на семестъра знанията
на студентите се проверяват чрез устно, писмено или тестово изпитване. (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, от упражненията и от индивидуалната работа).

Код: 28.2 Дисциплина: Материалознание и технология на металите - ІІ

Семестър: ІІІ                                                 ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 805

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

12 2

Практически
упражнения

18 1

Лектори:
Проф.д-р. инж. Иван Янчев ;  кат.: “МАХВП”; тел.:032 603 808, Е-mail: jantschev@yahoo.com

Анотация: С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните
материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни
полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните
варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,
свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми,
свързани с обработката на материалите.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината обхваща теми от леенето на металите, обработването чрез
пластична деформация, заваряването, получаването на части чрез синтероване, безстружковото рязане, нанасянето



на покрития. Акцентира се на същността на процесите и приложимостта им, въпросите на обработваемостта и
технологичността. По- ограничено се разглежда техническата съоръженост на процесите. Като предмет на отделна
дисциплина методите за обработване чрез стружкоотнемане не се разглеждат в този курс.

Входни и изходни връзки: Дисциплината “Материалознание” ІІ част е естествено продължение на курса по
“Материалознание” – І част (теоретични основи), който се изучава през ІІ-ри семестър. С нея се доизгражда
необходима основа за по-пълноценно изучаване на специалните дисциплини по Машиностроене и уредостроене в
т.ч. и по Техниката за хранителновкусовата промишленост.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми на процесите, операциите, оборудването, образци
изделия и аудиовизуална техника. Практическите занятия се водят в лаборатория по Материалознание – ІІ част. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват  текущо, в хода на лекциите, чрез подготовката за
семинарните и практически упражнения. Оценяването по дисциплината се извършва на базата на писмен изпит,
беседа по изпитните въпроси и индивидуалната работа на студента през семестъра.

Код: 28. 28 Дисциплина: Механика на флуидите

ЕCST кредити: 6,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ” МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ” цели усвояване на необходимите
знания по основите на хидростатиката, кинематиката и динамиката на идеалните и реалните флуиди, ламинарни и
турбулентни течения, граничен слой, динамично подобие, хидравлични съпротивления, прости и сложни тръбни
системи, съпротивление на обтечени тела и турбулентни струйни течения. Придобитите знания и умения ще дадат
възможност на студентите да решават практически хидравлически и аеродинамически задачи, а така също и да
изпълнят изискванията за енергийна ефективност на флуидните системи. Езикът на преподаване и български.

Съдържание на дисциплината: Хидростатика, кинематиката и динамиката на идеалните и реалните флуиди,
уравнение за непрекъснатост и уравнение на Бернулии, уравнение за движение на идеални флуиди, уравнение за
количество на движение и момент на количество на движение, уравнение за движение на реални флуиди, ламинарни
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и турбулентни течения, граничен слой, динамично подобие, хидравлични съпротивления, прости и сложни тръбни
системи, съпротивление на обтечени тела и турбулентни струйни течения.

Входни и изходни връзки: Физика, Математика, Механика и Термодинамика.
Изходни връзки: Помпи, копресори и вентилатори, Хидро и пневмозадвижване, Хладилна техника, Топло и
масообменна техника и МАМХО.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, а също така и чрез използване на съвременна
мултимедийна техника. Практическите занятия се провеждат, като се използват лабораторни стендове. Използват се
известни програмни продукти за обработка на експериментални данни от опитните измервания. Помощни
материали по дисциплината могат да се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org , www.uft-plovdiv.bg/e shell/.
Предвидени са контролни проверки по отделни раздели от изучаваната дисциплина.
Оценяването по дисциплината се извършва като обобщена оценка от тестовото изпитване – 60%, активно участие в
упражненията – 10% и от различните форми на индивидуална работа – 30%. Изпитната процедура включва
решаване на тест, който съдържа части от основните въпроси от изучаваната дисциплина и практически задачи от
съдържанието на учебната програма по дисциплината.

Код 22.12 Дисциплина МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

Семестър ІV, V ЕCST кредити 11

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра Техническа механика и машинознание 032/603743, 032/603827

Факултет Технически 032/603699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 60 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Курсов проект 30 2
Курсова работа /в
рамките на практ.
упражнения/

Лектор:
Доц. д-р инж. Васил Златанов; кат. Техническа механика и машинознание; тел. 032/603827.

Анотация: Дисциплината Машинни елементи е една от фундаменталните инженерни дисциплини, в която се
изучават теорията, изчисляването и конструирането на съставните части на мешините: елементите и възлите с
общомашиностроително предназначение. Курсът по Машинни елементи, заедно с проекта по Машинни елементи,
фактически реализират и завършват общотехническата подготовка на бъдещите инженери.

Съдържание на дисциплината: Основните задачи на курса са изучаването на конструкциите, критериите за
работоспособност на машинните елементи, сборните единици (възли) и агрегати, изучаването на основите на
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теорията на съвместна работа на машинните елементи и на методите за тяхното изчисляване. В процеса на
обучение, чрез разработването на курсова работа и курсов проект в студентите се развиват навици за конструиране
и техническо творчество

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинни елементи се използват придобитите познания от
дисциплините Математика, Приложна геометрия и инженерна графика, Физика, Механика І и ІІ част,
Съпротивление на материалите, Теория на механизмите и машините, Метрология и технически измервания.
Придобитите познания се използват във всяка следваща изучавана инженерна дисциплина, както и при курсовото
проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, макети и модели на машинни елементи.
Практическите упражнения се провеждат в лаборатория по Машинни елементи, оборудвана с табла, макети, модели
и машинни елементи, стендове за опитно изследване на машинни елементи. Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит, събеседването по време на изпита и оценката от курсовата
работа.

Код:   27.03    Дисциплина: Топло- и масопренасяне

Семестър IV ЕCST кредити 6

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА,

тел: 032 603-750

Факултет   ТЕХНИЧЕСКИ,   тел: 032 603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Доц. д-р Георги Раичков;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603-750

Анотация: Курсът “Топло- и масопренасяне” зучава физическите основи и закономерностите на пренасяне на
топлината чрез топлопроводност, конвекция и излъчване и пренасянето на вещество чрез молекулна и
конвективна дифузия в телата и през границата им.

Съдържание на дисциплината: Стационарна топлопроводност през плоска, цилиндрична и сферична стена.
Хидродинамичен, топлинен и дифузионен граничен слой. Топлопредаване при свободно и принедено движение.
Топлопреминаване през плоска, цилиндрична и сферична стена. Топлопренасяне през ребра и оребрени стени.



Лъчист топлообмен. Молекулна и конвективна дифузия. Масопредаване.

Входни и изходни връзки: Дисциплината се базира на знания по математика, физика, механика на флуидите,
термодинамика. Получените от курса знания са необходими за изследване и оразмеряване на топло- и масообменни
апарати, ограждащи конструкции, лъчисти системи и други.

Технология на преподаване:
Обучението се извършва чрез лекции, онагледени с подходящи илюстрации, и практически занятия с
експериментално-изследователски характер, провеждани в учебните лаборатории на катедрата. Знанията на
студентите се оценяват на базата на писмен изпит.

Код: 28.57 Дисциплина: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МАШИНИ И АПАРАТИ

Семестър: ІV                                     ЕCST кредити 4 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: ТО Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Практически
упражнения

Лектори: Доц. д-р. инж. Стефан Василев Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината има за цел да задълбочи знанията на студентите относно приложението на компютърна
техника в процеса на инженерното проектиране. Усвояват се основни методи за тримерно моделиране на детайли,
създаване на сглобени единици, съставяне на конструкторска документация. Подробно се разглеждат етапите на
проектирането на машини и апарати в среда “Solid Works”.  С получените знания, следва студентът да е в състояние
да разработва компютърно елементарни конструкции на апарти и машини

Съдържание на дисциплината Тримерно твърдотелно моделиране. Параметрично проектиране. Стандарти за
междуфайлов графичен обмен. Автоматизирано създаване на сглобени единици. Работа с библиотеки.

Входни и изходни връзки:
- Входни връзки: Материалознание и технология на металите, Механика, Съпротивление на материалите,

Машинни елементи, Механика на флуидите, Теория на механизмите и машините, Методология на проектирането,
Технология на машиностроенето, Приложна геометрия и инженерна графика, информатика.



- Изходни връзки: Дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекции и практически упражнения
в компютърна зала чрез използуване на програмен продукт “Solid Works”. На студентите се осигуряват
самостоятелни работни места. Те получават индивидуални задания за разработване на възел от машина или апарат.
Оценката по дисциплината се оформя въз основа на разработената проектна документация

Език, на който се преподава: български език

Код  - 28.42 Дисциплина: Общоинженерна практика
(Машиностроителна практика)

Семестър        - ІІІ и ІV ЕCST кредити    - 2,5

Форма за проверка на знанията: Заверка Вид на оценката: Писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет: Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции - -
Семинарни
упражнения

- -

Практически
упражнения

45 3

Курсов проект - -

Ръководители: доц. д-р Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk ,  ас.
Дилян Господинов, тел. 032/603-805.
Анотация: Чрез практиката студентите придобиват умения и навици да осъществяват машиностроителни операции
при изработването на конкретни детайли от машини за ХВП.
Съдържание на практиката: Изработване на детайли и изпълнение на отделни операции чрез: леене, пластична
деформация, заваряване, термична обработка – закаляване, рязане, пробиване, струговане, фрезоване, шлифоване,
зенкероване, райбероване, шабароване, протегляне и др.
Входни и изходни връзки:
Входни: Дисциплините Материалознание и технология на материалите, Машинни елементи, Приложна геометрия и
инженерна графика, Метрология и измервателна техника, Технология на машиностроенето
Изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт на МАХВП и Разработване на дипломни работи и
проекти.
Технология на преподаване: Преподавателят обяснява как се изработва и демонстрира практически изпълнението
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на всички действия, подходи и операции които трябва да извършат студентите.
Задължително преди провеждане на практиката се провежда инструктаж за безопасност на труда с индивидуално
полагане на подпис от всеки студент в специална Инструктажна тетрадка.
По време на практиката преподавателят следи за спазване на изискванията за безопасност на труда, контролира
дисциплината и разяснява и подпомага студентите при решаването на възникнали проблеми с техниката и самата
работа.

Код 22-13  Дисциплина МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ-КУРСОВ ПРОЕКТ

Семестър V ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра .Техническа механика и машинознание 032 603827, 032 603823, 032 603821.

Факултет . Технически 032 603699.

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения
Курсов проект 30 2
.................................

Лектори:
Доц. д-р инж. Васил Златанов; кат. Техническа механика и машинознание; 032603827;
Доц.д-р инж. Снежана Атанасова; кат. Техническа механика и машинознание; 032/603823;
Доц.д-р инж. Вилхелм Хаджиийски; кат. Техническа механика и машинознание; 032/603821.

Анотация:  Курсовият проект по машинни елементи е първата изчислително-конструкторска работа за студентите.
Заедно с дисциплината Машинни елементи се отнасят към общотехническите дисциплини и фактически реализират
и завършват общотехническата подготовка на бъдещите инженери.

Съдържание на дисциплината: В процеса на изпълнение на курсовия проект –Изчисляване на механична
предавка,студентите използват и затвърдяват практически и целенасочено  знанията си не само по машинни
елементи, но и по изучаваните общотехнически дисциплини. При работата по проекта студентите привикват към



използването на техническа литература, справочни материали, стандарти.

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинни елементи се използват придобитите знания от дисциплините
Математика, Приложна геометрия и инженерна графика, Физика, Механика І и ІІ част, Съпротивление на
материалите, Теория на механизмите и машините, Метрология и технически измервания. Знанията и уменията,
придобити при курсовото проектиране по машинни елементи, са основа при изпълнението на курсовите проекти по
специалните дисциплини, при дипломното проектиране и в бъдещата им инженерно-конструкторска дейност.

Технология на преподаване: Обучението се извършва на български език. Всеки студент получава индивидуално
задание, съдържащо данни за задачата от проекта и указания за обема и сроковете за изпълнение на отделните
етапи. Оформянето на оценката по курсовия проект се извършва при защитата му.

Код: 27.06 Дисциплина: Технически измервания и уреди

Семестър: V                                     ЕCST кредити 4 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Техническа механика и машинознание” , тел.: 032/603 821

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: проф.д-р.инж. С. Василев;  кат.: “ТММ”; тел.: 603 743;
    Доц.д-р.инж. В. Хаджийски, кат. „ТММ”, тел.: 603 821

Анотация:
В дисциплината се разглеждат основните принципи на метрологичния контрол в машиностроенето. Изучават
задачите на метрологията за осигуряване на качеството на машиностроителната продукция в процеса на
производството и ремонта  на машините и съоръженията.

Съдържание на дисциплината
Дисциплината Метрология и измервателна техника изучава принципите за измерване, уредите използвани в
метрологията, начините за настройка и работа с тях. В дисциплината се разглеждат основните принципи на
метрологичния контрол в машиностроенето. Изучават задачите на метрологията за осигуряване на качеството на
машиностроителната продукция в процеса на производството и ремонта  на машините и съоръженията.
Обучаваните добиват познания, навици и умения за измерване с различни инструменти и уреди.
В сферата на техническото образование дисциплината играе свързваща роля между общотеоретичните и специални
науки и е предпоставка за добрата практическа насоченост на техническата подготовка на студентите.



Входни и изходни връзки:
Необходими са познания по Математика, Физика, Приложна геометрия и инженерна графика. Придобитите знания
и умения се прилагат в усвояване на материала по дисциплината Машинни елементи и всички технически
дисциплини и при разработване на различни курсови задачи и работи предвидени в Учебния план.

Технология на преподаване:
Лекциите се изнасят с традиционните учебно - технически средства, като се онагледяват с различни графични
модели.
Практическите занятия се провеждат в лаборатория оборудвана с измервателни уреди.
По време на семестъра знанията на студентите се проверяват посредством курсови и контролни работи.

-Език на преподаване: български.

Код: 28.04 Дисциплина: ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ

Семестър: V                                                            ЕCST кредити 4 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.. д-р. инж. Милчо Ст. Ангелов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: mangelov@filibeto.org
Гл. ас. д-р инж. Донка П. Стоева; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Анотация: Изучаването на дисциплината ”ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ” е насочено към
разглеждане на теоретичните, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на хидравличните работни
машини. Общата теоретична част се разглежда за всички машини заедно, като се дефинират само различията между
отделните видове машини. Разглеждат се въпросите свързани с енергийните характеристики и избора на
съответните машини, паралелна и последователна работа на ХМ, работа в тръбни системи, кавитационен запас.

Целта на курса е студентите да получат определен минимум от знания в областта на работните хидравлични
машини, определяне на енергийните им характеристики и работните точки, да усвоят методите за измерване на
параметрите на работните хидравлични машини и да придобият практически умения за правилен избор и работа с
тях. Езикът на преподаване е български.

Съдържание на дисциплината: Теоретични основи на хидравличните машини, действие на ХМ в инсталация,
енергийни характеристики на машините, подобие на хидравлични машини, центробежни помпи, максимална
смукателна височина, центробежни вентилатори, конструктивни и експлоатационните въпроси в областта на
хидравличните работни машини., паралелна и последователна работа на ХМ, осови помпи и вентилатори, бутални
помпи, зъбни и пластинкови помпи, бутални , центробежни, осови и ротационни компресори.
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Входни и изходни връзки: Физика, Математика, Механика, съпротивление на материалите, механика на флуидите
и Термодинамика.
Изходни връзки: Хидро и пневмозадвижване, Хладилна техника, Топло и масообменна техника, Опаковъчна
техника и МАМХО.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с действителни машини и табла, а също така и чрез
използване на прожекционна и съвременна мултимедийна техника. Практическите занятия се провеждат, като се
използват лабораторни стендове. Използват се известни програмни продукти за обработка на експериментални
данни от опитните измервания. Помощни материали по дисциплината и примерни тестове за краен изпит, могат да
се намерят на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-plovdiv.bg/e shell/. Предвидени са контролни проверки по
отделни раздели от изучаваната дисциплина.
Оценяването по дисциплината се извършва като обобщена оценка от тестовото изпитване – 60%, активно участие в
упражненията – 10% и от различните форми на индивидуална работа – 30%.

Код: 27.53 Дисциплина ТОПЛО - И  МАСООБМЕННИ  АПАРАТИ

Семестър  V ЕCST кредити  5

Форма за проверка на знанията:  изпит            Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра Промишлена топлотехника тел. (032) 603650

Факултет:  Технически

Вид на
обучението

Общо часове Часове за
седмица

Лекции 30 2
Семинарни

упражнения
20 2

Практически
упражнения

10 2

Курсов проект 30 2
Забележка: Курсовият проект се разработва и защитава през следващия VI семестър и е с отделна оценка.

ECST кредити за курсовия проект – 5.

Лектори:
Доц. д-р инж. Ангел Емануилов ;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603650, Е-mail .....
Доц. д-р инж. Виолета Рашева;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail .....

Анотация: Курсът “Топло- и масообменни апарати” /ТМА/ запознава студентите с типовете конструкции
топлообменни и масообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и
конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, масообменни, конструктивни, хидродинамични и
якостни изчисления, както и стандартизираната база за това. Отделя се необходимото внимание върху технико-
икономическите въпроси, свързани с оптималното конструиране. Чрез разработването на курсов проект се
затвърдяват теоретичните знания и се развиват практическите умения за конструиране на апарати.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: класификация, видове и
предназначение на ТМА; топлинни и масообменни изчисления; конструкции на типови топлообменни апарати;
топлинни тръби; якостни и хидродинамични изчисления; смесителни топлообменни апарати; изпарителни апарати;
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дестилационни и ректификационни апарати; абсорбционни апарати; екстракционни апарати; технико-икономически
анализ при проектиране и използване на топло- и масообменна техника.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са термодинамика и
топлопренасяне, механика на флуидите, материалознание, машинни елементи и съпротивление на материалите.
Познанията получени от дисциплината “Топло- и масообменни апарати” са необходими за всички последващи
дисциплини свързани с промишлени топлинни и  масообменни уредби; сушилна техника; хладилна, климатична и
вентилационна техника; топлинни технологични системи.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми и чертежи, представени с мултимедия и в
електронен вид. Практическите занятия се водят в лаборатория чрез изпълняване на лабораторни упражнения и
запознаване с топло- и масообменни апарати, намиращи се в катедрата и в университета. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез защита на протоколите от лабораторните упражнения и чрез провеждане
на тестово препитване.  При окончателното оценяване се отчита работата на студента през семестъра.

Код:   28.08 Дисциплина: Хладилна техника – Част 1

Семестър: V ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост”, тел.:
032/603 808

Факултет: Технически, тел: 032/603 699, факс: ++359 32/644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори:
Гл.ас.д-р Христо Христов, кат.”МАХВП”, тел. 032/603 864; Е-mail: h_geo@mail.bg

Анотация: Дисциплината ”Хладилна техника – Част 1” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове
„Термодинамика”, “Топло и масопренасяне” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и
практически умения относно: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и
действителни цикли на хладилните машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни
компресори, топлообменни и спомагателни апарати; автоматизация на хладилни машини, хладилни инсталации и
хладилни технологични съоръжения в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.

Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните основи
и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни
компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в хладилните
компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати;
контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини хладилни инсталации и хладилни технологични
съоръжения в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.
Входни и изходни връзки:
- входни връзки: „Термодинамика”, “Топло и масопренасяне”, “Механика на флуидите”, “Помпи, компресори,

вентилатори”.
- изходни връзки: “Техника за производство на хранителни продукти и напитки”.
-



Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и табла на фирми производители на хладилна
техника. Практическите занятия се водят в “Лаборатория по хладилна техника” и в промишлени хладилници. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни въпроси и работи. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит – решаване на задача и тест).

Код: 28. 07                      Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА МЕХАНИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА ОБРАБОТКА
Включена в учебния план на специалности: 2.35 ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VI ECST кредити  6 кредита

Аудиторна заетост: 3 кредита
Извън аудиторна заетост: 3 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

3 2

Практически
упражнения

12 2

Лектори:
Проф. д-р Атанас Йорданов Ламбрев; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 858
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: В курса се изучават предимно механичните и хидравличните процеси в хранително-вкусовата и
биотехнологичната промишленост и машините и апаратите за осъществяването им. Пред курса се поставят следните
цели: -усвояване на система от знания за механичните  процеси при обработване на хранителни продукти и
биопродукти; изучаване на закономерностите, които стоят в основата на тези процеси; Структурно-механични
свойства на пластично-еластични и насипни материали (Инженерна реология); - получаване на теоретични знания и
практически навици по устройство, кинематично и якостно изчисляване и експлоатация на основни машини и
апарати; добиване на умения по конструиране чрез изчисляване и графично представяне на: машини и апарати. Във
втората част на този курс се изучават главно хидравличните процеси и машините и апаратите за осъществяването
им като намират широко приложение в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост. През този
курс се поставят следните задачи: Усвояване на система от знания по хидравлични процеси, свързани с утаяване
филтриране и центрофугиране на хранителни, вкусови и синтезирани биотехнологични продукти;

Съдържание на дисциплината: Общи сведения за механичните процеси и машините и апаратите за
осъществяването им. Класифиикация и основни изисквания към тях. Структурно-механични свойства на пластично-
еластични и насипни материали  в хранителната и биотехнологичната промишленост. Машини за предварителна
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обработка за очистване на суровините при производство на хранителни и биопродукти. Машини за раздробяване,
смилане и рязане на хранителни продукти. Машини и апарати за смесване на насипни и тестообразни материали.
Машини за брикетиране и таблетиране и формуване на хранителни продукти. Пресуване на плодове и зеленчуци.
Утаяване и филтрация. Разделяне и концентриране на нееднородни течни системи чрез филтриране.
Центрофугиране на нееднородни течни системи. Смесващи машини и апарати. Синтезиращи биореактори.

Входни връзки: Транспортна техника в хранителната индустрия. Топло- и масопренасяне, Помпи, компресори
вентилатори, Топло- и масообменни апарати
Изходни връзки: Електро-, хидро- и пневмозадвижвания.Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи. В семинарните упражнения се
прилага изучавания материал и с помощта на справочна литература се решават на конкретни задачи, срещани в
инженерната практика.
Крайната оценка по ТМХО се оформя като резултат от провежданите тестове през семестъра и резултата от изпита,
който се провежда предимно писмено и устно препитване по основни части от съдържанието на дисциплината и
върху резултатите от практическите упражнения.

Код: 28.76.  Дисциплина: Хладилна техника – Част 2

Семестър: VІІ ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост”, тел.: 032/603 808

Факултет: Технически, тел: 032/603 699, факс: ++359 32/644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Проект 30 2

Лектори:
Гл.ас.д-р Христо Христов, кат.”МАХВП”, тел. 032/603 864; Е-mail: h_geo@mail.bg

Анотация:  Дисциплината ”Хладилна техника – Част2” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове
”Хладилна техника- Част1”,“Помпи, компресори, ввентилатори” и  „Топло и масообменни апарати” и цели
усвояване на нови знания и практически умения относно: промишлените хладилници и хладилни инсталации,
предназначени за производството и използването на изкуствен студ в областа на умеренотемператури (до -500С),
намиращи широко приложение при осъществяване на хладилно съхранение и хладилни технологични процеси при
обработка на хранителни и биопродукти в различните подотрасли на хранителната промишленост.

Съдържание на дисциплината: Проектиране на промишлени хладилници. Обемно-планировъчни и конструктивни
решения на хладилника. Изолационни и ограждащи конструкции на хладилниците.  Топлинни изчисления на
хладилниците. Системи за машинно охлаждане Схеми на хладилните инсталации и основни възли. Влияние на
примесите в хладилния агент върху работата на хладилната инсталация. Отвеждане на топлината на кондензация
към околната среда. Термопомпени инсталации. Избор на хладилното оборудване. Проектиране на машинни зали.
Функционални схеми и автоматизация на хладилни инсталации. Монтаж и експлоатация на хладилни инсталации.
Енергиен анализ на хладилни инсталации.

Входни и изходни връзки:
- входни връзки: ”Хладилна техника-Част1”,“Помпи, компресори, ввентилатори” и  „Топло и масообменни

апарати”
- изходни връзки: ”Техника за производство на храни и напитки”,  Дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, шрайбпроектор, ”мултимедия” и др.. Практическите
занятия се водят в “Лаборатория по хладилна техника” и в промишлени хладилници. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни въпроси и работи. (Оценяването по дисциплината се



извършва като интегрална оценка от писмения изпит – решаване на задача и тест).

Код: 28. 03 Дисциплина: ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалности: 2.36.  ХРАНИТЕЛНО  МАШИНОСТРОЕНЕ

2.35 ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VI ECST кредити  5 кредита

Аудиторна заетост: 2,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

20 2

Практически
упражнения

10 2

Лектори:
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Дисциплината “Подемно-транспортна техника” запознава студентите със структурата и приложението
на ПТТ в материалното производство. Разглеждат се основните градивни елементи, устройството и изчисляването
на най-характерните машини и механизми, с които се осъществяват подемно-транспортните операции, неделима
част от производствения процес. Упражненията имат за задача да затвърдят придобитите теоретични знания и да
запознаят студентите с експлоатационната и експериментална проблематика на най-типичните подемно-
транспортни машини. Език на преподаване - български.

Съдържание на дисциплината: Класификация на подемно-транспортните машини. Видове и изчисления на
елементи и възли на подемно-транспортните машини – въжета, ролки и полиспасти, барабани, товарозахващащи
устройства, релси, ходови колела, спирачки. Видове, устройство, технически параметри и основни изисквания на:
механизми на подемно-транспортната техника; машини с циклично действие за равнинно преместване на товари;
машини с циклично действие за пространствено преместване на товари и машини и съоръжения за непрекъснат
транспорт.

Входни връзки: Физика, Математика, Механика, Съпротивление на материалите, Материалознание и технология
на металите, Машинни елементи, Метрология и измервателна техника.
Изходни връзки: МАМХО, Автоматизация и роботизация, Контрол и управление на качеството, Техническа
безопасност, Диагностика и ремонт, Технологични поточни линии, Разработване на дипломен проект или дипломна
работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи а също така и чрез използване на
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мултимедийна техника. В семинарните упражнения се прилага изучавания материал и с помощта на справочна
литература се решават на конкретни задачи, срещани в инженерната практика. Практическите занятия се провеждат,
като се използват лабораторни стендове.
Крайната оценка от изпита се оформя от три елемента със съответна тежест – 1. Защита на протоколите от
упражненията и участие при разрешаване на поставени задачи и казуси – 30%; 2. – Решаване на задачи от
практическо естество - 20% и 3. - Успешно издържан писмен тест – 50%. Тестът е успешно издържан ако е
отговорено най-малко на 50% от зададените въпроси.
Предоставя се възможност тестът и задачите да се полагат на две или три части през семестъра.
Извън аудиторните разработки – реферати, справки, изследвания, допринасят за висока оценка на извършителите.
При неявяване на тестовете или слаба оценка се полага писмен изпит, последван от устно събеседване. Изпитът
включва два въпроса. Целта на събеседването е да се установи степента на самостоятелно усвояване на материала.

Код: 12.14. Дисциплина: “Хранителни, вкусови и био-технологии”

Семестър: ІV                                                            ЕCST кредити 3,0 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: Оценяването по дисциплината се извършва на база резултатите от

направени през семестъра тестове.

Вид на изпита: текуща оценка

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения 15 3

Лектори: доц. д-р. инж. Н. Пенов;  кат.: “Консервиране и хладилна технология”; тел.:376;

Анотация: В дисциплината “Технология на хранителните продукти” се разглеждат основните групи
технологични процеси при преработката на суровини от растителен и животински произход, като се акцентира
върху обработките с критично значение за осигуряване на безопасността на храните. Наред с изясняване на
микробиологичните и химичните аспекти на процесите, специално внимание се отделя на технологичното
оборудване. Студентите се запознават също с принципните технологични схеми за производство на основните
групи храни, напитки и ароматно-вкусови продукти.

 Обучението по дисциплината “Технология на хранителните продукти” служи като база за приложението
в областта на хранителната индустрия на познанията на студентите по основните дисциплини на съответните
професионални направления в Технически факултет.

Съдържание на дисциплината: Разглеждат се основните групи технологични процеси при преработката
на суровини от растителен и животински произход, като се акцентира върху обработките с критично значение за
осигуряване на безопасността на храните. Наред с изясняване на микробиологичните и химичните аспекти на
процесите, специално внимание се отделя на технологичното оборудване. Студентите се запознават също с
принципните технологични схеми за производство на основните групи храни, напитки и ароматно-вкусови
продукти.
Входни и изходни връзки:

входни: Обща химия
изходни: Машини, процеси, апарати
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни

апарати (мултимедийни презентации).



Код: 28.14 Дисциплина: Технология на апаратостроенето и машиностроенето

Семестър: VІ  ЕCST кредити 5 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: проф. д-р инж.Иван Янчев..;  кат.: “МАХВП”; тел.: 032  603 808.;

Анотация: дисциплината “Технология на апаратостроенето и машиностроенето ” дава комплекс от научно-
приложни знания за технологичните процеси и операции и свързаните с тях      металообработващи и
металорежещи машини, технологичната  екипировка и инструменти  за изработването   на апарати, механизми,
възли и детайли, използувани в хранително-вкусовата промишленост. Изучават се също и технологиите за
тяхното сглобяване и монтаж в производствени и ремонтни условия. За по-доброто усвояване и затвърдяване на
придобитите знания и  за конкретното им практическо приложение, студентите като самостоятелна работа,
разработват курсова задача . В нея те  проектират  технологичен процес за сглобяване на конкретно зададен
апарат и  технологии за листо и механично обработване на съставните детайли и възли на апарата .

Съдържание на дисциплината:  Съдържанието на курса може да се представи в следните два раздела:

-Теоретични основи на апаратостроенето и машиностроенето;

 -Технологични процеси за изработване  на типови детайли и сглобяване на възли и апарати

Входни и изходни връзки:
входни: За усвояването на материала са необходими  знания по математика, физика химия ,  инженерна графика
,материалознание и технология на машиностроителните материали, машинни елементи, взаимозаменямост и
технически измервания, както и по дисциплините свързани с изучаването на апаратите реализиращи топло и
масообменните процеси.

изходни: Придобитите знания и умения при изучаването на Технологията на апаратостроенето и ремонта  са
необходими на студентите при конструирането на топлинна и масообменна техника, както и при проектирането
на промишлени инсталации и уредби, така че те да бъдат технологични за изработване, за експлоатация и
ремонт.

Технология на преподаване:          Преподаването се извършва под формата на лекции и         упражнения,  а
самостоятелната работа като курсова задача. По дисциплината няма учебник, което изисква на лекциите да се
обръща повече внимание на по-сложните и по-трудните за усвояване въпроси.Използуват се  материали за
онагледяване като табла, фолиа, видеофилми и др.



Преподаването се извършва на български език.

Код  - 28.43   Дисциплина: Учебна практика по Машини и апарати за ХВП и БТП

Семестър        - ІІ и ІІІ ЕCST кредити    - 2,5

Форма за проверка на знанията: Заверка Вид на оценката: Писмена

Методично ръководоство: Катедра МАХВП

Факултет: Технически

Вид на обучението Общо часове
Часове за седмица

Лекции - -
Семинарни упражнения - -
Практически
упражнения

45 3

Курсов проект - -

Ръководители: Доц. д-р. Венцислав Ненов;  кат. МАХВП.; тел. 032/603-814, Е-mail vnenov2001@yahoo.co.uk ас.
Дилян Господинов, тел. 032/603-805.

Анотация: Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни
линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.

Съдържание на практиката: Запознаване и описание на конкретни технологични машини, поточни линии и
общите части на предприятия от ХВП.

Входни и изходни връзки:
Входни дисциплини: Материалознание и технология на материалите,  Теория на машини и механизми,

Машинни елементи, Хидро и пневмозадвижване, Метрология и измервателна техника, Подемно-транспортна
техника, Топлотехника, Хладилна техника, Технология на хранителните продукти

Изходни: Методология на проектирането, Диагностика и ремонт на МАХВП, Техническа безопасност,
Контрол и управление на качеството, Технологични поточни линии в ХВП и БТП, Разработване на дипломни
работи и проекти.

Технология на преподаване: Преподавателят с помощта на представител от конкретното предприятие, обяснява
структурата и общите части на предприятието, технологичната поточна линия и конкретната машина. Студентите
описват видяното от тях, като с помощта на обслужващия персонал от предприятието (в лицето на механиците и
операторите на машините) доизясняват необходимите подробности.

Задължително преди провеждане на практиката се провежда инструктаж за безопасност на труда с
индивидуално полагане на подпис от всеки студент в специална Инструктажна тетрадка.

По време на практиката преподавателят следи за спазване на изискванията за безопасност на труда,
контролира дисциплината и разяснява на студентите решаването на възникнали проблеми с техниката и самата
работа.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28.12 Дисциплина: Опаковъчна техника и технологии

Семестър: VІІ                                                ЕCST кредити: 5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45
Практически
упражнения

30

Лектори:
Доц. д-р. инж. Стефан Стефанов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814;

Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни
функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и
технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на
опаковки.

Съдържание на дисциплината:. В предложената програма са представени всички видове на опаковки: метални,
стъклени, полимерни, комбинирани, от хартия и картон, транспортни. Изучават се опаковъчни материали,
конструкции, производство, качествени показатели, стандарти. Разгледани са материали за асептично опаковане, на
опаковане под вакуум, МА и СА, на активни опаковки. Разгледана е техниката за опаковане на хранителни, вкусови,
козметични и биотехнологични продукти в потребителски и транспортни опаковки. Разглеждат се основните
елементи и модули, принципите на работа и настройване, посочена е методиката за тяхното проектиране.

Входни и изходни връзки:
Входни: Съпромат, Механика, хидравлика,ТММ, ПТТ, пневмозадвижване, автоматизация на проектиране,
МАМХО, Автооматизация и роботизооция на производство.

Изходнr: Диагностика и ремонт, Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на
качества, разработване на диплоомни рабооти.

Технология на преподаване:.Лекции и упражнения са онагледени чрез мултимедейна презентация и
специализирани филми от Европейски институт по опаковане и фирми-производители. Използват се
специализирани компьооооторми програами. Практически заняятия се провеждат във фирми от отрасъъла.



по дисциплината: ТЕХНИКА ЗА БИОПРОИЗВОДСТВА И ПРЕЧИСТВАНЕ

А. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

№ Вид на занятието Семес-
тър

Седмичен
хорариум

Брой
седмици

Общ
брой

ECTS*

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ
1. Лекции VII 2 15 30 1,0
2. Упражнения
2.1 Практически VII 2 15 30 1,0
3. Изпит VII

*ECTS – брой кредити, базиран на обема работа, която трябва да бъде извършена от студента, за да постигне целите
или резултатите на обучението

Б. АНОТАЦИЯ:

В настоящата дисциплина студентите изучават основната техника за пречистване в хранителната индустрия.
Запознават се с техническите характеристики и конструкции, процесите които протичат в тях и цялостната им
ефективност при експлоатация. На необходимото ниво се изучават съвременните и перспективни методи и
техника за пречистване на въздух и отпадъчни води от хранителната и биотехнологичната индустрия.

Наред с това студентите се запознават с теоретични основи на процесите, на които се основават методите за
очистване на въздуха и отпадъчните води от хранителната и биотехнологичната индустрия. На необходимото
научно и учебно-методично ниво се разглеждат химичната, биохимичната и микробиологичната характеристика
на характерните замърсители.

Входните връзки са изучаваните математически и технически дисциплини от специалността. Изходна
връзка е разработване на дипломен проект/работа.

Съдържанието на курса включва запознаване на студентите с: общата характеристика и класификация на
замърсителите от хранителната и биотехнологичната индустрия; основни методи и технологични схеми за
пречистване в хранителната и биотехнологичната индустрия; техника за пречистване на въздуха; техника за
пречистване на отпадъчни води; механично пречистване и съоръжения; биологично пречистване и съоръжения;
химични и физикохимични методи и техника за пречистване на отпадъчни води; принцип на работа на малки
пречиствателни станции; методи и техника за производство на биогаз.

Курсът на обучение включва лекции и практически упражнения с използване на мултимедия и Интернет.
Дисциплината се преподава на български език.



Код: 28.06 Дисциплина: Електро- хидро- и пневмозадвижване

Семестър: V                                                           ЕCST кредити  5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Практически
упражнения

15 1

Лектори: доц.д-р.инж. Тодор Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859
    доц. д-р. инж. Георги Динков;  кат.: “Електротехника и електроника”; тел.: 603883, 603738

Анотация: С дисциплината “Хидро- и пневмозадвижвания” се цели студентите да придобият система от знания от
теорията, изчислението, конструкцията и експлоатацията на елементи и системи в областта на хидравличните и
пневматични задвижвания. Изучават се: устройството, действието и характеристиките на хидравлични и
пневматични машини и елементи, както и методите за синтез на хидро- и пневмозадвижване и управление на
машини и съоръжения. Основно внимание е отделено на начините за регулиране на силовите и скоростни
характеристики; проблемите на синхрона; експлоатацията; неизправностите и мерките за тяхното отстраняване в
хидро- и пневмосистемите.
Съдържание на дисциплината: Работни флуиди за хидро- и пневмосистемите; Елементи за подготовка и
съхраняване на флуида; Обемни помпи за хидрозадвижванията; Компресори; Силови цилиндри и хидромотори;
елементи за регулиране на налягането и на дебита; Разпределители; Синтез на хидро- и пневмосистеми за
задвижване и управление.
Входни и изходни връзки: База за учебния материал по дисциплината са знанията на студентите от дисциплините:
Физика, Механика, Механика на флуидите и Висша математика. Придобитите знания за хидро- и
пневмозадвижванията имат приложимост в машините, съоръженията и системите изучавани по “Подемно-
транспортна техника”, “Металорежещи машини”, “Машини за механична и хидравлична обработка” на хранителни
продукти, “Автоматизация и роботизация на производството”, “Опаковъчна техника”, “Поточни линии” и др.
Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател в специализирана учебна
лаборатория по “Хидрозадвижване”. Осигурени са с технически средства за преподаване и с богат нагледен
материал съответно на тематиката (хидро- и пневмоелементи и системи за задвижвания, учебни табла, фотоси,
диапозитиви, каталози, стандарти и справочници)
Практическите упражнения се провеждат в упоменатата лаборатория по теми – съгласно учебната програма.
Използват се лабораторни стендове за изпитване на дросели, клапани, регулатори на дебит и задвижвания със
силови цилиндри и хидромотори. Студентите самостоятелно извършват необходимите настройки, измервания,
обработка на опитните резултати и съставят протокол – под методичното ръководство на преподавателя.
Текущата оценка се оформя като обобщен резултат от две контролни работи, като двете (условно разделени на две)
части на учебния материал трябва да получат поотделно (а не като средно аритметично число)  оценка “среден 3”
или по-висока. Контролните работи включват писмено развиване на теоретични и практически въпроси (задача). За
окончателната оценка – ако е необходимо – се провежда и устно събеседване.



Код 27.55 Дисциплина: ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛИННИ ИНСТАЛАЦИИ

Семестър VІІ ЕCST кредити 5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника”, тел. 032/603 650

Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори: Доц. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева;
           кат. “Промишлена топлотехника”; тел. 032/603 750;  Е-mail:  v_rasheva@abv.bg

Анотация:  Целта на изучавания курс по ,,Промишлени топлинни инсталации” е да даде на студентите знания за
разнообразието и специфичните елементи на използваните в хранителната индустрия топлинни и масообменни инсталации.
Изучават се принципите за изчисляване и конструиране на тези инсталации, както и за избор на отделни техни стандартни
елементи. Отделено е внимание и на процеса сушене и на видовете и особеностите на сушилните апарати и инсталации. Застъпени
са основните начини за използване на вторични енергийни източници в промишлените топлинни и уредби. Разглеждат се
експлоатационните изисквания и материалите за изработването им.

Съдържание на дисциплината Учебният материал разглежда: Уредби за нагряване, охлаждане и кондензация;
Изпарителни уредби; Масообменни уредби (дестилационни и ректификационни; абсорбционни и адсорбционни;
екстракционни и кристализационни); същността на процеса сушене, както и особеностите на сушилните апарати и
инсталации.

Входни и изходни връзки: За изучаване на дисциплината е необходимо студентите да са преминали курса по
“Термодинамика”, “Механика на флуидите”, “Топло- и масопренасяне”, “Помпи, компресори и вентилатори” и “Топло- и
масообменни апарати”. Получените знания са необходими при провеждане на преддипломна практика, за дипломно
проектиране, както и за успешната реализация като машинен инженер по техника за хранителната индустрия.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, шрайбпроектор и мултимедия. Практическите занятия се
водят в лаборатория по “Топлинна и масообменна техника”, студентите се запознават с конкретни лабораторни инстала-
ции и изследват техните параметри, решават поставени задачи, като използват наличната материална база – лабораторно
оборудване, компютърна техника и софтуер. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
двукратен тестов контрол.

Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка – 70 % от писмения изпит и 30 % от
представяне на тестов контрол.



Код: 28.15 Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Семестър: VІІ                                                         ЕCST кредити 1,5 ОКС “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: Контролна работа Вид на изпита: Текуща оценка

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

15 1

Лектори: доц.д-р.инж. Тодор Й. Николов;  кат.: “МАХВП”; тел.: 603 859;

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основни положения от трудово-правното законодателство в Р
България във връзка с охраната на труда. Изучават се определящите фактори за постигане на ергономични условия
на труд – в това число за – работния процес, работното място и работната среда. Разглеждат се конкретни проблеми
за безопасност на труда при работа с машини, сепарати и съоръжения – безопасност при механични, транспортни,
товаро-разтоварни, монтажни и др. дейности; електробезопасност; пожарна и взривна безопасност; безопасност при
топлинни, химически и др. специфични процеси свързани с отделянето на вредни газове, пари и прахове;
обезопасяване при производствен шум и вибрации и т.н. За илюстрация на теоретичните постановки се използват
примери за проблеми възникващи при проектирането, изработката, монтажа и експлоатацията на конкретни машини
от производството в ХВП, топлинни и хладилни съоръжения, тръбни системи, съдове под налягане и др. Изучават
се методи и средства за осигуряване на нормативните екологични условия за въздуха, водата и почвата.

Курсът предполага наличие на добри знания по: Хидравлика,ТММ, ПТТ, Пневмозадвижване, Помпи,
компресори, вентилатори, Хладилна техника,  МАМХО, Автооматизация и роботизация на производството.

Знанията и уменията придобити по дисциплината са предпоставка за добра работа по: Диагностика и ремонт,
Технологиични поточнш линии в ХВ иБТП, Контрол и управление на качеството, разработване на диплоомни
работи и работа в производствени условия.
Лекциите и упражненията са онагледени чрез мултимедийна презентация и тематични филми от Европейския
институт по опаковане и фирми-производители. Използват се компютърни програами. Някои от практическите
занятия се провеждат във фирми от отрасъла.

Съдържание на дисциплината:  Законодателство в Р България по охрана на труда. Ергономични условия на труда
за работния процес, работното мяасто и работната среда. Безопасност на труда при различни видове дейности в
производството, електро- , пожаро- и взривобезопасност; безопасност при специфични процеси, шум и вибрации.
Околна среда – методи и средства за осигуряване на нормативните екологични условия за въздуха, водата и почвата.

Входни и изходни връзки:
входни: Материалът се базира на придобитите знания на студентите по Механика, Хидравлика, ТММ, ПТТ,

ПКВ, Хладилна техника, Топло- и масообменна техника, МАМХО, Автоматизация и роботизация на
производството.;

изходни: Придобитите знания по “Техническа безопасност” имат приложение при проектирането,
изработката и експлоатацията на машини и апарати в ХВП, дипломното проектиране и специализиращите финални
учебни дисциплини за студентите.

Технология на преподаване: Лекциите се извеждат от хабилитиран преподавател в учебна лаборатория със
средства за онагледяване. Използват се: мултимедия, учебни табла, фотоси, диапозитиви, каталози, стандарти и
справочници. Практическите упражнения се провеждат в учебната лаборатория по “Хидро- и пневмозадвижване”
(по тема № 1, 3, 4 и 5), а по тема № 2 – в помещение на производствена фирма от ХВП.

Текущата оценка се оформя от една контролна работа и участието на студентите в упражненията.
Контролната работа включва писмено развиване на два въпроса. За окончателната оценка – ако е необходимо – се
провежда и устно събеседване.



Код: 28.16 Дисциплина: МАМХО в ХВ и БТП - проект

Семестър VІІ ЕCST кредити 3

Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол Вид на изпита: защита на  проект

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения
Курсов проект 45 3

Водещ проекта: проф. д-р. инж. Атанас Й. Ламбрев;  кат. “МАХВП”; тел. 032/603-858, доц.д-р Венцислав Ненов;
кат. “МАХВП”; тел. 032/603-814

Анотация: Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е
основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на
хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от
страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:
1 Мелничен валц за брашно
2 Триор цилиндричен или дисков за очистване на зърнени смеси
3 Волфмашина за раздробяване на месо
4 Машина за рязане на плодове или зеленчуци в две или три равнини
5 Шнекова преса за оцеждане на вино или за масло
6 Барабанен вакуум филтър
7 Сепаратор (шнеков) или центрофуга
8 Чукова дробилка

Съдържание на дисциплината: Проектът се състои от две части: Изчислителна записка и графична част. В първата
част се разработва технологична и кинематична схема и при зададена от преподавателя производителност се
изчислява мощността за задвижване и се извършват първоначалните изчисления на конструктивните размери, чрез
изчисляването им  предимно на усукване с намалени тангенциални напрежения.
Втората част на проекта включва графично представяне на проекта в необходимите изгледи и сечения, при което
вече се изчисляват общите огъващи и усукващи моменти, изчислява се вече точно стойността на реакциите,
определят се точно напречните сечения на детайлите и се избират необходимите лагери и начини на лагеруване.
Срокът за предаване е петнадесета седмица – VІІ семестър

Входни и изходни връзки:
- входни връзки: Механика, Теория на машините и механизмите, Механика на флуидите, Технология на
машиностроенето.
- изходни връзки: Технологични поточни линии в ХВ и БТП, Техника за произвоство на храни и напитки

Технология на преподаване: По време на семестъра знанията на студентите се проверяват ежеседмично по време
на консултации . Проектът се оценява пред извеждащия го преподавател в присъствие на титуляра, извеждащ
основния лекционен курс.



Код: 27. 49          Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИ
Включена в учебния план на специалности: 2.35 ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VIІ ECST кредити  4 кредита

Аудиторна заетост: 1,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: ТО      Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: Целта на дисциплината “Техника за консервиране на храни” е да запознае студентите с видовете
технически средства – машини, апарати и съоръжения, за консервиране на хранителни продукти.
На база различните технологии за продължително съхранение на разнообразието от хранителни продукти се
разглеждат основните градивни елементи, устройството и изчисляването на най-характерните машини, апарати и
съоръжения, с които се осъществява консервирането.
Семинарните и лабораторни упражнения имат за задача да затвърдят придобитите теоретични знания и да запознаят
студентите с експлоатационната и експериментална проблематика на най-типичните представители на
консервиращата техника.

Съдържание на дисциплината: Въведение. Консервиране – същност, процеси и особености. Видове консервиране
– избор. Режими. Опаковки и съхраняемост. Характеристики на консервираните продукти. Машини за затваряне на
консервни опаковки. Техника за периодично консервиране. Техника за непрекъснато консервиране. Нормативна
уредба, безопасност и охрана на труда.

Входни връзки: Термодинамика, Топло- и масопренасяне, Помпи, компресори вентилатори, Топло- и масообменни
апарати, Техника за механична и хидравлична обработка.
Изходни връзки: Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи а също така и чрез използване на
мултимедийна техника. В семинарните упражнения се прилага изучавания материал и с помощта на справочна
литература се решават на конкретни задачи, срещани в инженерната практика. Практическите занятия се провеждат,
като се използват наблюдения на реални обекти и се снемат временните им характеристики, след което се
провеждат необходимите изчисления.
Крайната оценка от текущата оценка се оформя от три елемента със съответна тежест – 1. Защита на протоколите от
упражненията и участие при разрешаване на поставени задачи и казуси – 30%; 2. – Решаване на задачи от
практическо естество - 20% и 3. - Успешно издържан писмен тест – 50%. Тестът е успешно издържан ако е
отговорено най-малко на 50% от зададените въпроси.
Предоставя се възможност тестът и задачите да се полагат на две или три части през семестъра.
Извън аудиторните разработки – реферати, справки, изследвания, допринасят за висока оценка на извършителите.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код: 28. 71          Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ
Включена в учебния план на специалности: 2.35 ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
ОКС БАКАЛАВЪР
Семестър VIІ ECST кредити  4 кредита

Аудиторна заетост: 1,5 кредита
Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: ТО      Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808
Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Атанас Йорданов Ламбрев; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 858
Доц. д-р. инж. Венцислав Б. Ненов; кат.: “МАХВП”; тел.: 603 814; Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Анотация: В този курс се изучава основно техниката за производство на напитки от типа бира, червено и бяло вино
и безалкохолни напитки. Чрез курса се поставят задачи за усвояване на техниката за тази група отрасли, тъй като
същите, в предвид природните дадености на страната ни са силно развити и са необходими технически кадри за
поддържане и ремонт на машините и апаратите и повишаване на нивото и развитието на техниката в тях
Пред курса се поставят следните цели:
- усвояване на знания и практически умения при експлоатация и конструиране на машини за съхраняване, очистване
и преработване на основната суровина за производство на бира;
- производство на виноматериали за бели, червени и пенливи вина и високоалкохолни напитки. Ферментация и
съхраняване на новите виноматериали, филтриране и ботилиране на напитките;
- експлоатация и ремонт на техническото обзавеждане за производство на безалкохолни напитки;
- усвояване на устройството, експлоатацията и ремонта на поточните линии за производство на бира, вино и
безалкохолни напитки;
- особености при производство на биоетанол и биодизел

Съдържание на дисциплината: Обзавеждане за производство на бира. Обзавеждане за съхраняване и преработване на
ечемик. Обзавеждане за производство на слад. Техника за клояване (ратене) на ечемика.
Сушене на слад. Апаратурно-технологична схема за производство на бира. Обзавеждане за приготвяне на бира (пиво).
Машини за очистване и охлаждане на бира (пиво). Обзавеждане за ферментация на бира. Производство на безалкохолни
напитки. Оборудване за разливане на пиво и безалкохолни напитки. Машини за миене на бутилки за многократно използване.
Етикетиращи автомати. Поточни линии за дозиране, затваряне, етикетиране, зареждане в каси и палетизация. Технологично
обзавеждане за производство на вино. Обзавеждане за производство на червени и бели вина. Съоръжения за дозиране на
вино в бутилки и затваряне, зареждане в кашони и палетизация; Санитарна обработка на техниката. Шампанизиране на вина
- технологично обзавеждане. Обзавеждане за производство на спиртни напитки. Устройство и експлоатация

Входни връзки: Термодинамика, Топло- и масопренасяне, Помпи, компресори вентилатори, Топло- и масообменни
апарати, Техника за механична и хидравлична обработка.
Изходни връзки: Разработване на дипломен проект или дипломна работа.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, схеми и чертежи а също така и чрез използване на
мултимедийна техника. В семинарните упражнения се прилага изучавания материал и с помощта на справочна
литература се решават на конкретни задачи, срещани в инженерната практика.
Текущата оценка се оформя след устно изпитване при защита на реферати.

mailto:vnenov2001@yahoo.co.uk


Код  26.24 Дисциплина: РЕГУЛИРАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА
Семестър VІІІ ЕCST кредити 3.5
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”, тел.
032/603 753
Факултет: Технически, тел. 032/603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 15 2 през седмица
Курсов проект

Брой кредити: Общо за дисциплината са 1,5 кредита аудиторна и 2 извънаудиторна заетост.

Лектори: Доц. д-р инж. Никола Пенев Гинов;
             кат. “Автоматика, информационна и управляваща техника ”; тел. 032/603 882;  Е-mail:

Анотация:  Курсът ,,Регулираща и управляваща техника” запознава студентите с най-важното от теорията и използваната
техника за осъществяването на автоматичното управление на производствените процеси  в хранителната промишленост.
Придобитите знания се използват при решаването на проблемите при автоматично управление на енергийни процеси с
оглед повишаване точността на работа, безопасността, икономията на енергия и др. Разгледани са технически решения,
които могат да се приемат за типови.  Застъпени са основните технически средства, изграждащи автоматичната система, в
т.ч. средствата, осигуряващи информацията за текущото състояние на управлявания процес и подходящи сигнали за
предаването й към останалите части, управляващите устройства, изпълнителните елементи и спомагателни устройства за
защита, блокировки, сигнализации, индикации и преобразуване на сигнали.

Съдържание на дисциплината: В дисциплината се разглеждат основните елементи на автоматичните системи: средства за
получаване на информация за управляваните процеси; регулиращи и управляващи устройства за изработване на подходящо
управление; изпълнителни устройства. Обръща се внимание на качеството на управление на процесите и определяне
настройките на управляващите устройства за постигане на предварително определени параметри.

Входни и изходни връзки: Електротехника и електроника, Електро-, хидро- и пневмозадвижвания, Специални
дисциплини и дипломно проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла.. Практическите упражнения се водят в
лаборатория по “ Автоматизация на технологичните процеси ”, студентите се запознават с конкретни промишлени
уреди и инсталации, изследват параметри на промишлените устройства, като използват наличната материална база
– лабораторно оборудване, компютърна техника и софтуер.

Изпитът по дисциплината е писмен.



Код     27.47    Дисциплина ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЕЩИ
Семестър III                                                                                                ЕCTS кредити   3,5

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. 032 / 603 498

Факултет: Технически, тел.032 / 603 699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения - -
Практически упражнения 30 2

Лектори:

Анотация:
Дисциплината “Парогенератори и технологични пещи” е да даде знания на студентите за основните

характеристики на органичните горива – твърди, течни и газообразни. Подробно се разглеждат въпросите, свързани
с изчисляването на продуктите на изгарянето, енергиен баланс на горивното съоръжение, начина на изгарянето на
горивата. Разглеждат се различните видовех парогенератори и  технологични пещи в хранителната индустрия.
Особено внимание се отделя на топло- и масообменните процеси в камерата за изпичане. Разглеждат се въпросите
за енергийната ефективност на технологичните пещи, както и екологичната при промяна на горивата.

Съдържание на дисциплината:
Общи сведения за парогенераторите и технологичните пещи в хранителната индустрия. Горива и горене. Горивна
техника за газообразни и течни горива. Пещи. Промишлени парогенератори. Технологични пещи.

Входни и изходни връзки:
За изучаване на дисциплината студентите трябва да е изучил дисциплините: “Термодинамика”, “Механика на

флуидите”, “Топло и масопренасяне”, “Помпи, компресори и вентилатори”, “Технология на апаратостроенето и
машиностроенето”, както и “Промишлени топлинни системи”.

Технология на преподаване:
Обучението се извършва чрез лекции и практически занятия, провеждани в учебните лаборатории на катедра

“Промишлена топлотехника”. Знанията на студентите се оценяват на базата на писмен изпит.



Код: 28.17 Дисциплина: ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА МАХВП

Семестър: VІІІ                                     ЕCST кредити 4,0 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит. Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП” , тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически
упражнения

30 2

Лектори: проф. д-р инж.Иван Янчев..;  кат.: “МАХВП”; тел.: 032  603 808.;

Анотация: Цел на курса  -  студентите да  придобият знание  и умения да провеждат експлоатация, диагностика
на машини и апарати, да откриват и отстраняват възникнали откази и повреди. Да могат да планират ,
организират и провеждат дейността па ежедневното техническо поддържане и експлоатация, както и планово-
предпазната ремонтна дейност. Да знаят и да могат да разглобяват машини и апарати, да дефектират,
дешифирират износени или разрушени детайли и възли , както  и да ги отремонтират, възстановяват или
изработват като нови, да ги сглобяват, изпитват и въвеждат в редовна експлоатация.

Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса може да се представи в следните основни теми:

· Износване на детайли и възли. Основни неизправности на технологичното оборудване;
· Организация на експлоатацията, техническото поддържане и ремонта на технологичното оборудване;
· Техническа диагностика на машините и апаратите в ХВП;
· Технология на ремонта и възстановяването;
· Сглобяване, монтаж и изпитване на възли, механизми и машини.

Входни и изходни връзки:
входни: За усвояването на материала са необходими познания от основните природо-математически дисциплини
(математика, физика, химия), от общо-техническите(метрология и измервателна техника, съпромат, машинни
елементи,материалознание и технология на машиностроителните материали, технология на машиностроенето) и
от специалните десциплини(МАМХО,техника и технология на опаковането, хладилна техника, топлинна и
масообменна техника и др.).

изходни: Придобитите знания и умения ще бъдат полезни на студентите при разработване на дипломните им
работи, а на младите инженери - при тяхната  реализация в производствените  условия във фирмите от
хранителната индустрия.

Технология на преподаване:  Преподаването се извършва под формата на лекции и         упражнения,  а
самостоятелната работа като курсова задача. По дисциплината има учебник, което позволява на лекциите да се
обръща повече внимание на по-сложните и по-трудните за усвояване въпроси.Използуват се  материали за
онагледяване като табла, фолиа, видеофилми и др.

- Преподаването се извършва на български език.



Код: 24-12 Дисциплина: “ТЕХНИКА ЗА МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

Семестър: VІІІ-ми                                                                      ЕCST кредити: 3.5

Форма за проверка на знанията: ТЕКУЩА ОЦЕНКА Вид на изпита: ПИСМЕН

Методично ръководоство: Катедра “МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП”

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 5
Практически
упражнения 15 3

Лектор:
проф. д.т.н. К. Динков; кат.”Процеси и апарати в ХВП”; тел. 603 707

Анотация:  Настоящата дисциплина има за цел да запознае студентите с класификацията на основните видове
машини, апарати, съоръжения и технологични лини, които се използват в млечната и месната промишлености.
Студентите ще придобият познание за принципното устройство, действието, експлоатационните особености,
техническите характеристики, регулирането и основните изчисления на технологичното обзавеждане в отделните
клонове на млечната и месната промишлености. Преподаването се осъществява на базата на използване на средства
за визуално представяне на материала. В упражнанеята студентите се запознават с основни изчисления на
технологичното обзавеждане, с проблемите на синхронизацията на машините и апаратите в технологични линии, с
работата, устройството и управлението на отделни линии в реални условия във фирми от Пловдив и региона.
Преподаването се осъществява на български език.

Съдържание на дисциплината: Обзавеждане за транспортиране на мляко; Обзавеждане за приемане, охлаждане,
съхранение и измерване на мляко, топлинни  процеси и обзавеждане за обработка на мляко; Автомати и поточни
механизирани линии за производство на пастьоризирано и стерилизирано мляко, кисело мляко, масло и сирене;
Обзавеждане за зашеметяване и обезкървяване на кланични животни и птици; Специализирано обзавеждане за
издигане и спускане на товари; Месонарезни машини; Обзавеждане за изтласкване, дозиране и формуване на месни
суровини; Обзавеждане за топлинна обработка и опушване на месни суровини.

Входни и изходни връзки: Дисциплината се базира на познанията, които студентите са получили по другите
технически дисциплини. Знанията, които студентите получават по дисциплината дават възможност за по-пълно и
задълбочено усвояване на технологичните процеси в млечната и месната промишлености.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия.  Практическите занятия се водят в работни
условия във фирми от месната и млечната промишленост.  По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез контролни работи (тестов контрол).



Код: 27.50 Дисциплина: Техника за растителни масла

Семестър: VІІ                                   ЕCST кредити 3,5 ОКС  “бакалавър”

Форма за проверка на знанията: ТЕКУЩА ОЦЕНКА Вид на изпита: ТЕСТОВО

Методично ръководоство: Катедра “МАХВП”, тел.: 032/603 808

Факултет  Технически, тел.: 032/603 699, факс: ++359 32/644-102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 5
Практически
упражнения 15 3

Лектори: проф. дтн Степан Актерян;
кат.: “Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла”; тел.: 032/603822

Анотация: Дисциплината запознава студентите с устройството, действието и най-важните особености при
експлоатация на машините за производство на растителни, етерични масла, парфюмерийно-козметични препарати и
сапун. Студентите се запознават също така и с основни пресмятания и избора на тези машини.

Съдържание на дисциплината: Машини за производство на растителни мазнини: за олющване на семена,

валцови машини за разплескване, шнекови преси за извличане на растителни масла, Машини за производство на

етерични масла: машини за нарязване на тревни етеричномаслени суровини, Декантьори за отделяне на етерични

масла; Машини за производство на парфюмерийно-козметични препарати: пълначни машини по ниво за

парфюмерийни препарати, Вакуум смесител-хомогенизатори за козметични препарати, специални помпи за

вискозни и пастообразни продукти: ротационно-зъбни, двойно мембранни и тип Монтежу; машини за производство

на сапун: шнеков смесител, валцова и шнекови пилир машини; Машини за крайна обработка на сапунени калъпи;

сапунорезни машини, щампреси, опаковъчни машини за сапун.

Входни и изходни връзки:

Входни: Техника за механична и хидравлична обработка, Топло- и масообменни апарати, Промишлени

топлинни инсталации

Изходни: дипломен проект

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват посредством мултимедийно представяне на фигури, снимки

и основно положения в учебния материал. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез

тестове.




	Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текущи оценки   Вид на изпита: писмен
	С усвояването на материала се цели да се развие умение у студентите по дадени минимален, но достатъчен брой ортогонални изображения на детайл да възстановят неговата форма, както и да придобият знания, навици и умения необходими при разработването на различни видове конструкторски документи, които оформят техническата документация и използване на САD система за тази цел. Студентите се запознават с новите хармонизирани български държавни стандарти с ISO, които третират правилата при оформяне на техническите чертежи.


	Код: 07.01                          Дисциплина: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:
	Анотация:


	Код: 28.01                    Дисциплина “Материалознание и технология на металите” - І
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С курсът по Материалознание студентите придобиват знания за строежа и свойствата на материалите, за закономерностите на тяхното формиране и целенасочено изменение. Изучават основните класове и видове материали и изграждат умения за подбор на материали и изисквания към тях при решаване на инженерни задачи. Курсът включва лекции,  практгически упражнения и семинарни занятия, както и подбрани форми на извънаудиторна заетост на студентите. Основно внимание се отделя на металите и техните сплави.
	Анотация:  С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,  свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми, свързани с обработката на материалите.
	Анотация:  С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,  свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми, свързани с обработката на материалите.
	Анотация:  С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,  свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми, свързани с обработката на материалите.
	Аудиторна заетост: 2,5 кредита




	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код    22-13          Дисциплина МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ-КУРСОВ ПРОЕКТ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Изпит    Вид на изпита: Писмен
	Вид на изпита: текуща оценка

	Код  - 28.42               Дисциплина: Машиностроителна практика
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Чрез практиката студентите придобиват умения и навици да осъществяват машиностроителни операции при изработването на конкретни детайли от машини за ХВП.

	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка    Вид на изпита: писмен

	Код:   28.08                       Дисциплина: Хладилни машини
	Форма за проверка на знанията: изпит                 Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината ”Хладилни машини” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове “Топлотехника” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и практически умения относно: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и действителни цикли на хладилните машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти; автоматизация на хладилни машини и инсталации; приложение на изкуствения студ в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.
	Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните основи и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в хладилните компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини; хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения за обработка на хранителни и биотехнологични продукти.


	Код: 28.04                       Дисциплина: Помпи, компресори и вентилатори
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен и устен
	Анотация: С дисциплината “Хидро- и пневмозадвижвания” се цели студентите да придобият система от знания от теорията, изчислението, конструкцията и експлоатацията на елементи и системи в областта на хидравличните и пневматични задвижвания. Изучават се: устройството, действието и характеристиките на хидравлични и пневматични машини и елементи, както и методите за синтез на хидро- и пневмозадвижване и управление на машини и съоръжения. Основно внимание е отделено на начините за регулиране на силовите и скоростни характеристики; проблемите на синхрона; експлоатацията; неизправностите и мерките за тяхното отстраняване в хидро- и пневмосистемите.

	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.


	Код: 28. 03                      Дисциплина: ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
	Код: 28.09                       Дисциплина: КАД-КАМ системи
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  В курса се изучават съвременни средства за автоматизация на проектирането и конструирането, методите за инженерен анализ, интегрирани системи за производство. Материалът е максимално адаптиран към необходимостта от знания и умения в бъдещата работа на инженерните специалисти в областта на хранителната индустрия.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен и устно
	Анотация: С дисциплината “Автоматизация и роботизация на производството” се цели студентите да придобият система от знания за методите и техническите средства за автоматизация на производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост и общото машиностроене. Изучават се методите за анализ и проектиране на механизми и устройства с общо и специално предназначение, както и на типови конструкции машини. Основно внимание е отделено на конструктивните особености областите на приложение, избора, проектните изчисления, експлоатацията и внедряването на основните видове технически средства за автоматизация на производството. Изучават се примерни структурно-компановъчни схеми за автоматизация и роботизация на производствени комплекси от хранително-вкусовата промишленост.


	Код: 28.12                       Дисциплина:Опаковъчна техника и технологии
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.


	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Целта на курса ,,Топлинна и масообменна техника” е да даде на студентите знания за типовите конструкции апарати, в които протичат топло- и масообменните процеси. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Застъпени са основните методи за топлинни, конструктивни, хидродинамични и якостни изчисления на апаратите. Разглеждат се промишлените топлинни и масообменни уредби и методите  за тяхното проектиране и компановане.

	Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол                          Вид на изпита: защита на  проект
	Анотация:  Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:

	Форма за проверка на знанията: Контролна работа Вид на изпита: Текуща оценка
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка  Вид на изпита: писмен

	Семестър: VІІ                                     ЕCST кредити 4,5ОКС  “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: .изпит    Вид на изпита: .писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:В лекциите на основата на задълбоченото изучаване на механизма на видовете износване, дефекти, повреди и откази се обосновава и изгражда “Системата за експлоатация техническо поддържане и ремонт” на основното и спомагателно технологично оборудване във фирмите от ХВП Подробно се изучават и методите и средствата за техническа диагностика както и областите за тяхното ефективно приложение. В упражненията студентите изпълняват конкретни практически задачи по дефектация и дешифрирани на износени детайли както и по технологиите за техния ремонт и възстановяване. Диагностират се възли и механизми. Курсовата задача е свързана с експлоатацията, диагностиката и ремонта на конкретна машина или апарат от ХВП .

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.


	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.


	Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.

	Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текущи оценки   Вид на изпита: писмен
	С усвояването на материала се цели да се развие умение у студентите по дадени минимален, но достатъчен брой ортогонални изображения на детайл да възстановят неговата форма, както и да придобият знания, навици и умения необходими при разработването на различни видове конструкторски документи, които оформят техническата документация и използване на САD система за тази цел. Студентите се запознават с новите хармонизирани български държавни стандарти с ISO, които третират правилата при оформяне на техническите чертежи.


	Код: 07.01                          Дисциплина: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С курсът по Материалознание студентите придобиват знания за строежа и свойствата на материалите, за закономерностите на тяхното формиране и целенасочено изменение. Изучават основните класове и видове материали и изграждат умения за подбор на материали и изисквания към тях при решаване на инженерни задачи. Курсът включва лекции,  практгически упражнения и семинарни занятия, както и подбрани форми на извънаудиторна заетост на студентите. Основно внимание се отделя на металите и техните сплави.

	Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация:  С тази дисциплина студентите научават основните процеси за обработване на машиностроителните материали като процеси за получаване на формата и размерите, структурата и респективно свойствата на различни полуфабрикати, части и съединения. Научават се да съпоставят приложимостта на основните процеси и техните варианти, обработваемостта на различните материали и да оценяват технологичността на частите и съединенията,  свързано с крайните изисквания. Изграждат се навици за решаване на конструкторско-технологични проблеми, свързани с обработката на материалите.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                                      Вид на изпита: писмен

	Семестър: ІV                                     ЕCST кредити 4ОКС  “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: ТО    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Чрез практиката студентите придобиват умения и навици да осъществяват машиностроителни операции при изработването на конкретни детайли от машини за ХВП.


	Код    22-13          Дисциплина МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ-КУРСОВ ПРОЕКТ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Семестър: V                                     ЕCST кредити 4ОКС  “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: Текуща оценка    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията:  изпит                         Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Курсът “Топло- и масообменни апарати” /ТМА/ запознава студентите с типовете конструкции топлообменни и масообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, масообменни, конструктивни, хидродинамични и якостни изчисления, както и стандартизираната база за това. Отделя се необходимото внимание върху технико-икономическите въпроси, свързани с оптималното конструиране. Чрез разработването на курсов проект се затвърдяват теоретичните знания и се развиват практическите умения за конструиране на апарати.

	Форма за проверка на знанията: изпит                 Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Дисциплината ”Хладилна техника – Част 1” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове „Термодинамика”, “Топло и масопренасяне” и “Механика на флуидите” и  цели усвояване на нови знания и практически умения относно: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните и действителни цикли на хладилните машини; топлинни и конструктивни изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; автоматизация на хладилни машини, хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.
	Съдържание на дисциплината: физическите принципи за получаване на ниски температури; теоретичните основи и работни тела за хладилните машини; цикли на едностъпални, многостъпални и каскадни студенопарни компресорни хладилни машини; топлоизползващи и газови хладилни машини; действителни процеси в хладилните компресори; конструкции, изчисления и избор на хладилни компресори, топлообменни и спомагателни апарати; контролно-измервателни и автоматични уреди за хладилни машини хладилни инсталации и хладилни технологични съоръжения в различните подотрасли на хранителната и биотехнологична промишленост.


	Код: 28. 07                     Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА МЕХАНИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА ОБРАБОТКА
	Код: 28. 07                     Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА МЕХАНИЧНА И ХИДРАВЛИЧНА ОБРАБОТКА
	Анотация: В курса се изучават предимно механичните и хидравличните процеси в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост и машините и апаратите за осъществяването им. Пред курса се поставят следните цели: -усвояване на система от знания за механичните  процеси при обработване на хранителни продукти и биопродукти; изучаване на закономерностите, които стоят в основата на тези процеси; Структурно-механични свойства на пластично-еластични и насипни материали (Инженерна реология); - получаване на теоретични знания и практически навици по устройство, кинематично и якостно изчисляване и експлоатация на основни машини и апарати; добиване на умения по конструиране чрез изчисляване и графично представяне на: машини и апарати. Във втората част на този курс се изучават главно хидравличните процеси и машините и апаратите за осъществяването им като намират широко приложение в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост. През този курс се поставят следните задачи: Усвояване на система от знания по хидравлични процеси, свързани с утаяване филтриране и центрофугиране на хранителни, вкусови и синтезирани биотехнологични продукти;


	Код: 28.76.                        Дисциплина: Хладилна техника – Част 2
	Форма за проверка на знанията: изпит                 Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Дисциплината ”Хладилна техника – Част2” затвърдява знанията, получени в лекционните курсове ”Хладилна техника- Част1”,“Помпи, компресори, ввентилатори” и  „Топло и масообменни апарати” и цели усвояване на нови знания и практически умения относно: промишлените хладилници и хладилни инсталации, предназначени за производството и използването на изкуствен студ в областа на умеренотемператури (до -500С), намиращи широко приложение при осъществяване на хладилно съхранение и хладилни технологични процеси при обработка на хранителни и биопродукти в различните подотрасли на хранителната промишленост.
	Съдържание на дисциплината: Проектиране на промишлени хладилници. Обемно-планировъчни и конструктивни решения на хладилника. Изолационни и ограждащи конструкции на хладилниците.  Топлинни изчисления на хладилниците. Системи за машинно охлаждане Схеми на хладилните инсталации и основни възли. Влияние на примесите в хладилния агент върху работата на хладилната инсталация. Отвеждане на топлината на кондензация към околната среда. Термопомпени инсталации. Избор на хладилното оборудване. Проектиране на машинни зали. Функционални схеми и автоматизация на хладилни инсталации. Монтаж и експлоатация на хладилни инсталации. Енергиен анализ на хладилни инсталации.


	Код: 28. 03                      Дисциплина: ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
	Код: 12.14.                       Дисциплина: “Хранителни, вкусови и био-технологии”
	Вид на изпита: текуща оценка

	Семестър: VІ                                    ЕCST кредити 5ОКС  “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: изпит    Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Форма за проверка на знанията: Заверка       Вид на оценката: Писмена
	Вид на обучението
	Общо часове








	Часове за седмица
	Часове за седмица
	Анотация:  Чрез практиката студентите придобиват знания за съществуващите технологични машини, поточни линии и предприятията в различните отрасли на ХВП.

	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите:  с основни видове потребителски и транспортни опаковки, основни функции на опаковките, европейските изисквания в областта на опаковане, с основните опаковъчни процеси и технологии, опаковъчна техника и нейните основни модули, принципи на оползотваряване на отпадъци на опаковки.


	Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен и устен
	Анотация: С дисциплината “Хидро- и пневмозадвижвания” се цели студентите да придобият система от знания от теорията, изчислението, конструкцията и експлоатацията на елементи и системи в областта на хидравличните и пневматични задвижвания. Изучават се: устройството, действието и характеристиките на хидравлични и пневматични машини и елементи, както и методите за синтез на хидро- и пневмозадвижване и управление на машини и съоръжения. Основно внимание е отделено на начините за регулиране на силовите и скоростни характеристики; проблемите на синхрона; експлоатацията; неизправностите и мерките за тяхното отстраняване в хидро- и пневмосистемите.

	Форма за проверка на знанията: изпит                                 Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: Контролна работа Вид на изпита: Текуща оценка

	Код: 28.16                          Дисциплина: МАМХО в ХВ и БТП - проект
	Форма за проверка на знанията: ежедневен контрол                          Вид на изпита: защита на  проект
	Анотация:  Проектът включва разработването на конструкцията на една машина по избор, чието действие е основано на база реализиране на механичен или хидравличен процес при преработване и производство на хранителни, вкусови или биотехнологични  продукти. Темата на курсовия проект при липса на предпочитания от страна на студента за бъдещата му дейност, се избира от следната таблица:


	Код: 27. 49                               Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА КОНСЕРВИРАНЕ НА ХРАНИ
	Код: 28. 71                               Дисциплина: ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ
	Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен

	Семестър: VІІІ                                     ЕCST кредити 4,0ОКС  “бакалавър”
	Форма за проверка на знанията: изпит.   Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: ТЕКУЩА ОЦЕНКА           Вид на изпита: ПИСМЕН

	Семестър: VІІ                                   ЕCST кредити 3,5ОКС  “бакалавър”

