
Код   27.37                                Дисциплина ЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА
                                                                           ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Семестър I                               ЕCTS   кредити   3,0
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 15 1
Практически упражнения 30 2
Курсов проект - -

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

Анотация:
Дисциплината “Енерготехнологичен анализ на промишлени предприятия” е предназначена за

магистърската степен на специалности “Топлотехника” и “Енергийна ефективност” и е съобразена с
изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).  Чрез курса се затвърдяват теоретичните
познания от бакалавърската степен, въвеждат се нови знания, свързани със специфичната нормативна
база в областта на енергийната ефективност и се формират умения и навици за инженерно мислене и
подход при извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Съдържание на дисциплината:
Курсът обхваща изискванията на специфичната нормативна база в областта на енергийната

ефективност, етапите за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени
системи, методите и техниките за определяне и оценка на енергийните им характеристики,
специфичните особености за намаляване на разхода на енергия в отделните подсистеми, оценка на
потенциала за намаляване на разхода на енергия, реда и правилата за съставяне на сертификат на
сграда и фирмен стандарт за енергийна ефективност на промишлени системи. Внимание се обръща на
икономическата оценка на решенията за намаляване на разходите за енергия, начините за финансиране
при реализация на тези мерки, както и на мониторинга на постигнатите резултати. Упражненията са
предназначени да допълнят и осмислят лекционния материал чрез решаване на конкретни задачи.

Входни и изходни връзки:
Дисциплината е изградена на база на знанията, придобити в бакалавърската степен като цяло – от

учебните дисциплини “Топлообменни апарати”, “Масообменни уредби” “Горивна техника и
технологии”, “Отоплителна техника”, “Топлоснабдяване и газоснабдяване”, “Хладилна техника”,
“Сушилна техника”, и др.

Получените от дисциплината знания са необходими при разработване на дипломния проект при
завършване на магистърската степен, както и при практическата реализация на дипломираните
инженер-магистри от специалности “Топлотехника” и “Енергийна ефективност”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор и мултимедия. В практичес-
ките упражнения, провеждани в лаборатории на кат. “Промишлена топлотехника” студентите решават
конкретни задачи и ситуации, свързани с намаляване разхода на енергия в сгради и промишлени
системи, като използват наличната материална база – термодинамични таблици и диаграми,
компютърна техника и софтуер.

Оценяването по дисциплината се извършва на базата на писмен изпит.



Код     27.64                               Дисциплина: ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА

Семестър ІІ ЕCST кредити 6.0

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/ 032/603 750;
Е-mail:  v_rasheva@abv.bg

Анотация:  Целта на курса ,,Промишлена топлотехника” е да даде на студентите знания за законите
на термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата и законите на топлообмена. Застъпени
са основните методи за топлинни изчисления на топлосиловите и хладилните инсталации,
инсталациите за поддържане на микроклимата  в помещения, както и на топлоизползващи
технологични съоръжения - топлообменни апарати, изпарителна техника и сушилни инсталации. На
тази база специалистите от спец. “Електро-енергийна ефективност” ще получат необходимите
теоретични и практически познания за извършване на енергиен анализ на различни топлинни процеси,
апарати и съоръжения от хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, като се посочват
начините за по-рационално използване на енергийните ресурси.

Съдържание на дисциплината: Основни термодинамични понятия; Закони на термодинамиката;
Термодинамични основи на съставянето на баланси; Термодинамични свойства на реални газове и
влажен въздух и процесите с тях; Закони на топлообмена; Принцип на действие и основни елементи на
горивната и хладилна техника; Начини за повишаване на енергийната ефективност на енерго-
технологични съоръжения и сгради в областта на хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост.

Входни и изходни връзки: За усвояване на учебния материал са необходими знания по
математика и физика. Получените от дисциплината “ Промишлена топлотехника” знания са необходими
за по-добро  усвояване на учебния материал по дисциплините: “Горивна техника и технологии”, „ТЕЦ
и когенерационни системи” и “Алтернативни енергийни източници и технологии”.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор и мултимедия. В практичес-
ките упражнения, провеждани в лаборатории на кат. “Промишлена топлотехника” студентите решават
конкретни задачи и ситуации по термодинамични процеси и анализи, като използват наличната
материална база – термодинамични таблици и диаграми, компютърна техника и софтуер. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез два броя тестов контрол.

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



Код      27.05 Дисциплина  ГОРИВНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Семестър IV                                  ЕCTS кредити   4
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: Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев; кат. “Промишлена топлотехника”.;  тел.
032 / 603 498

Анотация:
Дисциплината “Горивна техника и технологии” запознава студентите от специалностите

“Топлотехника” и “Енергийна ефективност” с основните характеристики на твърди, течни и
газообразни горива. Изучават се горивната техника, основните технологични схеми за
подготовка и технологията на изгарянето им. Подробно се разглеждат въпросите, свързани с
пресмятането на продуктите на изгарянето, с енергийния баланс на горивната камера, с начина
на изгаряне на горивата с пещните процеси и конструкциите на пещите.

Съдържание на дисциплината:
Горива и горене. Горивна техника за твърди горива. Горивна техника за газообразни и

течни горива. Пещи. Промишлени парогенератори.

Входни и изходни връзки:
Дисциплината “Горивна техника и технологии” се базира на знания по физика,

термодинамика, механика на флуидите, топло- и масопренасяне и др. Получените от курса
знания са необходими за дисциплините: “Сушилна техника”, “Топлоснабдяване и
газоснабдяване”,  “Отоплителна 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
самостоятелно топлинни изчисления на промишлен парогенератор. Знанията на студентите се
оценяват на базата на писмен изпит.



Код   27.39                       Дисциплина ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОПЛИННИ СИСТЕМИ

Семестър II                                                                                       ЕCTS   кредити   4
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
Практически упражнения 15 1
Курсов проект 30 2

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

Анотация:
Дисциплината “Проектиране на топлинни системи” е предназначена за магистърската

степен на специалности “Топлотехника” и “Енергийна ефективност”. Чрез курса се
затвърдяват теоретичните познания от бакалавърската и магистърската степен, като се
формират умения и навици за инженерно мислене и подход при използване на нормативни
документи, използване на каталози и стандарти за избор на апаратура и нейното изчисляване
както и изготвяне на техническа документация.

Съдържание на дисциплината:
В курса се дават подробно нормативните документи за проектиране на отоплителни,

вентилационни и климатични инсталации, системи за газоснабдяване в населени места и
газови инсталации в сгради. Подробно се разглеждат нормативите за устройство и технически
надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Разглеждат се основите на проектиране
на парогенераторни инсталации и на топлинни схеми на предприятия за хранителната и
биотехнологичната промишленост.

Входни и изходни връзки:
Дисциплината е изградена на базата на знанията придобити в бакалавърската и

магистърската степен като цяло – от “Горивна техника и технологии”, “ Отоплителна
техника”, “Топлоснабдяване и газоснабдяване”, “Топлообменни апарати”, “Хладилна
техника”, “Сушилна техника”, “Масообменни уредби” и др.

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

лаборатории на катедра “Промишлена топлотехника”. Всеки студент разработва
самостоятелен курсов проект. Знанията на студентите се оценяват на базата на писмен изпит и
защита на курсовия проект.



Код      27.02                Дисциплина  ТЕРМОДИНАМИКА

Семестър III                                    ЕCTS кредити   8
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 48 2

Лектори: Проф. 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  27.13                Дисциплина ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Семестър  VIII ЕCST кредити  5,5
Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра Промишлена топлотехника тел. (032)603650
Факултет: Технически (наименование, телефон, факс)

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

Практически
упражнения 30 5

Курсов проект - -

Лектори:
Проф. д-р инж. Георги Вълчев;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603698, Е-mail

g_valtchev@abv.bg
Доц. д-р инж. Иван Киряков;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603680, Е-mail

kirjakoff@abv.bg

Анотация: Курсът “Топлоснабдяване и газоснабдяване” запознава студентите с начините
на топлоснабдяване и газоснабдяване на промишлени предприятия. Подробно се разглеждат
топлопреносните мрежи, както и кондензатните системи. Разглеждат се практически методи за
най разпространените случаи на оразмеряване на топлинни изолации, които се използуват при
проектиране на топлопреносни мрежи. Изучават се въпросите свързани с проектиране на
системите на газоснабдяване на населените места, отделни сгради и промишлени предприятия.

Съдържание на дисциплината: Енергоснабдяване на промишлени предприятия,
Топлоснабдяване на предприятия от районни и собствени парогенераторни инсталации,
Топлопреносни мрежи, Кондензатни системи, Кондензатоотделители, Топлинна изолация,
Природни и изкуствени газове, Газопотребление, Газоснабдяване на населени места,
Газоснабдяване на сгради.

Входни и изходни връзки: За успешно усвояване на дисциплината студентите трябва да
имат познания и да са положили успешно изпит по дисциплините термодинамика,
топлопренасяне, механика на флуидите, материалознание, отоплителна техника,
топлообменни апарати, горивна техника. Познанията получени от дисциплината
“Топлоснабдяване и газоснабдяване”са необходими за “Алтернативни енергийни източници и
технологии”, “Проектиране на топлинни системи” и “Енерго-технологичен анализ на
производствени предприятия” от магистърския курс.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и
чертежи, слайдове, макети и др. Практическите занятия се водят в лаборатория, чрез
изпълняване на поставени практически задачи и посещение на промишлени обекти, пряко
свързани с материята разглеждана в дисциплината. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез провеждане на тестово препитване преди разглеждане на
съответната тема. Изпитът е писмен. Всеки студент развива два теоретични въпроса от



съдържанието на учебната програма. Оценяването по дисциплината се извършва в зависимост
от придобитите теоретични знания и след устно събеседване с изпитващия, като се има пред
вид работата на студента през семестъра.



Код   27.30                                                      Дисциплина СПЕЦИАЛИЗИРАЩА  ПРАКТИКА

Семестър V и VІ                                                                                          ЕCTS   кредити   2,5

Форма за проверка на знанията: писмен отчет Вид на изпита: защита пред комисия

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 *Практическо обучение в
предприятие или фирма 15 ** 1 **

Курсов проект - -
                      Забележка: * - през V семестър; ** - през VІ семестър

Преподаватели: Доц. д-р инж.Виолета Димитрова Рашева; Гл. ас. д-р инж.  Атанас Иванов
Ташев; Доц. д-р инж. Станислава Ташева; Гл.ас.. д-р инж. Мария Георгиева
кат. “Промишлена топлотехника”; Тел. 032/ 603 750; 032/ 603 680; 032/ 603 698;
Е-mail: v_rasheva@abv.bg; st_tasheva@abv.bg; georgieva_mariya@abv.bg;

Анотация:
Специализиращата практика е предназначена за бакалавърската степен на специалност

“Топлотехника”. Тя има за цел студентите да се запознаят в реална промишлена среда с основните
топло- и масообменни процеси, апарати и инсталации, с конструктивните особености на апаратите, с
техническите и технологичните характеристики на поточни линии и инсталации, с топлинни схеми за
пароснабдяване, водоснабдяване и отопление на промишлени обекти в хранителната промишленост,
практическо изпълнение на паропроводи, кондензатопроводи, вентилация и др. Чрез курса се затвър-
дяват теоретичните познания, придобити до сега, въвеждат се нови знания, свързани със специфичната
нормативна база и се формират практически умения и навици за инженерно мислене.

Съдържание на дисциплината:
Курсът обхваща общо запознаване с предприятие от хранително-вкусовата промишленост или

фирма, работеща в областта на топлотехниката, както и с изискванията на охрана на труда и техника на
безопасност. Студентите събират информация за отделните технологични линии, за техническите
характеристики и принципа на работа на апаратите и съоръженията от тези линии, за режимните
параметри на материалните и енергийни потоци, за действащи нормативни документи в съответната
област. Прави се запознаване с топлинната схема на съответното предприятие, като се описват
източниците на топлина и студ, с разпределителните и преносни съоръжения, както и с консуматорите
на топлина и студ – температурни режими, технически характеристики. Накрая се прави индивидуално
цялостно проучване на конкретен елемент от топлинната схема.

Входни и изходни връзки:
Специализиращата практика е изградена на база на знанията, придобити в І и ІІ курс – от

учебните дисциплини “Механика”, “Материалознание”, “Термодинамика”, “Механика на флуидите”,
“Топло- и масопренасяне”, “Технология на хранителните продукти” и др., както и практическо и
творческо развитие на материала от учебните дисциплини “Топлообменни апарати”, “Помпи,
компресори, вентилатори”, “Топлотехнически измервания и уреди”, “Масообменни уредби”, “Горивна
техника”, “Отоплителна техника”и др., изучавани през текущия ІІІ курс. Получените от дисциплината
знания се прилагат при изучаване на материала от учебните дисциплини “Топлоснабдяване и газоснаб-
дяване”, “Хладилна техника”, “Сушилна техника”, “Климатизация на въздуха”и др., изучавани в ІV
курс, при разработване на курсови и дипломни проекти, както и при практическата реализация на
дипломираните инженери.

Технология на преподаване:
Студентите се разпределят на групи от по 3 – 4 човека и групите се насочват към различни пред-

приятия. Всеки студент получава писмени “Указания за провеждане на специализиращата практика” и
конкретна индивидуална задача. Формата на работа е индивидуална, като при изпълнение на задачите
студентите ползват консултации със специалисти от предприятието и с ръководителя на практиката,
както периодично представят отчет на извършената работа.

Заверката на практиката се извършва на базата на писмен отчет и устна защита пред комисия, най-
малко от двама преподаватели.

mailto:v_rasheva@abv.bg
mailto:st_tasheva@abv.bg
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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  27.12                                              Дисциплина ПРОМИШЛЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ И
ОБЕЗПРАШАВАНЕ

Семестър  ІV ECST кредити   5,0

                               Аудиторна заетост: 1,5кредита

                    Извън аудиторна заетост: 3,5 кредита

Форма за проверка на знанията: ТО                    Вид на изпита:

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

Факултет:  Технически

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

9 1

Практически
упражнения

6 1

Курсов проект няма

Лектори:
Проф. д-р инж. Стефан Янков ;  кат. Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски

продукти; тел. 032 603602, Е-mail .....
Гл. ас. инж. Димитър Желязков;  кат. Процеси и апарати; тел. 032 603750  Е-mail .....

Б. АНОТАЦИЯ: Дисциплината ПРОМИШЛЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ И ОБЕЗПРАШАВАНЕ
предоставя една възможност за придобиване на задълбочени познания по методите за изчисляване,
ефективността, експлоатацията и ремонта на промишлените вентилационни уредби и на
прахоулавящата техника, които са най-тясно свързани с трхнологичния процес и оборудване в ХВП.
Чрез разглеждане на конкретни апарати и уредби се постига развиване на практически умения в
следните направления: избор на конструкция, технико – икономическа оптимизация на работните
режими.

Съдържание на дисциплината: Основните теми, застъпени в курса са: санитарно –хигиенна
итехнологична характеристика на производствените процеси в ХВП, законодателство и нормативни
изисквания, физико-химични свойства на аспирационните прахове в ХВП, общообменна и местна
смукателна вентилация – основни елементи, изчисляване, методи за сухо прахоулавяне, методи за
оценка и контрол ефективността на прахоуловителите, прахоуловители – конструкции и технологични
изчисления, принципи при проектиране и компановка на аспирационни уредби в ХВП, прахови
експлозии и взривозащита на производствените сгради и технологичното оборудване

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са : „Механика на
флуидите”, „Помпи, компресори и вентилатори”. Познанията получени от дисциплината “Промишлена
вентилация и обезпрашаване” са необходими за дипломно проектиране в това направление.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с чертежи, слайтове и мултимедия.
Практическите занятия се провеждат в промишлени предприятия от хранителната индустрия. По време
на семестъра студентите получават задания за реферати по теми от лекционния материал. Знанията им
се проверяват чрез оценка по изпълнението на текущите задачи от реферата. Окончателното оценяване
по дисциплината се извършва след предаване на реферата в края на 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 е 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 и климатична

техника, Топло и масообменна техника,

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: 27.57 Дисциплина: Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси

Семестър: І  ЕCST кредити: 6 ОКС “магистър”

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

45 3

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 ” МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ТОПЛО И

МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ” цели създаване у студентите на знания в областта на моделирането на топло и

масообменните процеси в апаратите и системите за хранително вкусовата и биотехнологична промишленост.

Разглеждат се случаи на двумерно и тримерно моделиране, като особено внимание се обръща на факторите,

които влияят на точността на получените резултати. Дефинирането на началните и гранични условия се

разглежда като важен момент от създаването на коректни модели. Практическите занятия са свързани с изучаване

и използване на приложни програми като SOLID WORKS, ANSYS, FLUENT и други. Придобитите знания и

умения ще дадат възможност на студентите да решават теоретични и практически задачи, свързани с

моделирането и симулирането на преносни процеси.

Езикът на преподаване е български.

Съдържание на дисциплината: Основни теми в курса са свързани с моделиране на преносни процеси в

апаратите за хранителната и вкусовата промишленост. Разглежда се също и моделиране на топлообмен през

хомогенни и хетерогенни стени и тръбопроводи при условия от първи, втори и трети род. Моделиране на

ламинарни и турбулентни течения при различни гранични условия и различни модели на турбулентност. Работа с

програмни продукти Fluent и Solid Works и други. Изследва се смесването на флуидни потоци с различни

температури в топлообменни апарати. Провежда се анализ на изчислителната мрежа и се извършва анализ на

получените резултати за всеки разгледан случай.

Входни и изходни връзки: Математика, Физика, Механика на флуидите, Термодинамика, Топлопренасяне,

Топлообменни апарати, САD/CAM системи, Solid Works.

Изходни връзки: Отопление, вентилация и климатизация. Хладилни съоръжения. Изследователска работа,

Разработване на магистърски и докторски тези.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват като се използват съвременни мултимедийни

средства и компютърни конфигурации. В практическите занятия се разглеждат реални обекти от хранителната
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индустрия, на които се разработват модели, анализират се и се оптимизират със съответните програмни продукти.

Създават на модели при различни гранични условия. Помощни материали по дисциплината могат да се намерят

на интернет адрес: www.filibeto.org, www.uft-plovdiv.bg/e shell/. По време на семестъра знанията на студентите се

проверяват чрез текущ контрол в упражнения и самостоятелни задачи за работа (Разработване на конкретен

модел по задание)

Оценяването по дисциплината се извършва като обща оценка от работата по време на упражнения и

представеният реферат.

http://www.uft-plovdiv.bg/e shell/


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 и климатична техника, Топло и масообменна техника,

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.

mailto:mangelov@filibeto.org
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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: 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 12-14 Дисциплина ХРАНИТЕЛНИ, ВКУСОВИ И БИО-ТЕХНОЛОГИИ
Семестър VI                                 ЕCTS кредити 2.0 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка         Вид на изпита: текуща оценка
Методично ръководство: Катедра “Консервиране и хладилна технология”, тел.032/603 801
Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603 620, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически  упражнения 15 1

Лектори:
доц. д-р Николай Димитров Пенов, кат. “ Консервиране и хладилна технология”, тел. 032/603 776, Е-
mail npenov@yahoo.com

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, след ферментационната 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
Съдържание на дисциплината:
Развитие и основни тенденции при индустриалното производство на хранителни продукти в световен и
национален мащаб. Класификация и обща характеристика на суровините и продуктите. Нормативни
изисквания към производството.
Технологични процеси, свързани с подготовка на суровините за преработка: бране и транспорт;
приемане и окачествяване; сортиране по качество (инспекция) и едрина (калибриране); измиване;
почистване от нехранителни (трудноусвоими) съставки.
Технологични процеси, свързани с дезинтегриране на растителните/животинските тъкани: нарязване;
надробяване; смилане; хомогенизиране.
Технологични процеси, свързани с осигуряване на консумативна/кулинарна пригодност: бланширане;
варене; пържене; екструзия.
Технологични процеси, свързани със сепариране на хранителни съставки: центрофугиране;
филтриране; мембранни процеси; пресуване; пасиране; екстракция; дестилация.
Принципи и методи на консервиране на храните. Критерии за търговска стерилност (F-стойности).
Топлинна стерилизация/пастьоризация на предварително опаковани храни: пълнене и затваряне на
опаковките; проникване на топлината; изчисляване на леталността на процеса; технологично
оборудване. Топлинно консервиране на течни хранителни продукти: горещо пълнене; асептично
пълнене.
Консервиране на храните чрез контрол на водната активност (AW): свободна и свързана вода в
храните; водна активност и развитие на микроорганизмите. Същност, методи и съоръжения за сушене.
Принципи и методи на концентриране. Добавяне на осмотично-активни вещества.
Консервиране на храните чрез контрол на активната киселинност (pH) и добавяне на синтетични
консерванти. Биоконсервиране (ферментация).
Приложение на изкуствения студ при производството на храни и напитки. Охлаждане и съхранение в
охладено състояние. Замразяване и съхранение в замразено състояние. Размразяване (дефростация).
Хладилно обзавеждане. Същност и организация на хладилната верига.
Методи за минимална преработка на храните: йонизираща радиация; високо хидростатично налягане;
ултравиолетова светлина; пулсиращо електрично поле; естествени консерванти; опаковане в
модифицирана атмосфера; “активни” и “интелигентни” опаковки; ядливи покрития.
Принципни технологични схеми за производството на растителни продукти: плодови и зеленчукови
продукти; зърнени и хлебни продукти; захар и захарни изделия; растителни и етерични масла и
тютюневи изделия.
Принципни технологични схеми за производството на животински продукти: месо и месни продукти;
мляко и млечни продукти.
Принципни технологични схеми за производството на напитки: вино и високоалкохолни напитки; пиво
и безалкохолни напитки.
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Исторически преглед, значение и перспектива за развитие на биотехнологичните производства.
Класификация и обща характеристика на биотехнологичните производства. Основни компоненти на
технологичните процеси.
Биологични агенти, използвани в биотехнологичните производства. Характерни особености на
микроорганизмите – продуценти на биопродукти, технологични изисквания, методи за съхранение и
повишаване на тяхната продуктивност.
Хранителни среди за култивиране на микрооргтанизмите – продуценти на биопродукти – основни
изисквания, видове, източници на въглерод, азот, макро- и микроелементи, растежни вещества и др.,
суровини, приготвяне и стерилизация.
Култивиране на микроорганизмите – продуценти на биопродукти . методи, получаване на посевен
материал, ферментация и фактори, влияещи върху развитието и продуктивността на
микроорганизмите.
Следферментационна обработка на културална среда. Методи за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти.
Принципни технологични схеми за производство на биопродукти: хлебопекарски и фуражни дрожди,
ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди, бактерийни торове и др. Приложение

Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се използва химико-биологичния
фундамент, включващ дисциплините Химия на природните съединения, Биохимия и Физикохимия и
колоидна химия. 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.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни
апарати (мултимедийни презентации). Оценяването по дисциплината се извършва на база резултатите от
направени през семестъра тестове.



Код 12-14 Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Семестър IV                                ЕCTS кредити 2.0 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка         Вид на изпита: текуща оценка
Методично ръководство: Катедра “Консервиране и хладилна технология”, тел.032/603 801
Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603 620, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически  упражнения 15 1

Лектори:
доц. д-р Николай Димитров Пенов, кат. “ Консервиране и хладилна технология”, тел. 032/603 776, Е-
mail npenov@yahoo.com

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.

Съдържание на дисциплината:

Развитие и основни тенденции при индустриалното производство на хранителни продукти в световен и
национален мащаб. Класификация и обща характеристика на суровините и продуктите. Нормативни
изисквания към производството.
Технологични процеси, свързани с подготовка на суровините за преработка: бране и транспорт;
приемане и окачествяване; сортиране по качество (инспекция) и едрина (калибриране); измиване;
почистване от нехранителни (трудноусвоими) съставки.
Технологични процеси, свързани с дезинтегриране на растителните/животинските тъкани: нарязване;
надробяване; смилане; хомогенизиране.
Технологични процеси, свързани с осигуряване на консумативна/кулинарна пригодност: бланширане;
варене; печене; пържене; екструзия.
Технологични процеси, свързани със сепариране на хранителни съставки: центрофугиране;
филтриране; мембранни процеси; пресуване; пасиране; екстракция; дестилация.
Принципи и методи на консервиране на храните. Критерии за търговска стерилност (F-стойности).
Топлинна стерилизация/пастьоризация на предварително опаковани храни: пълнене и затваряне на
опаковките; проникване на топлината; изчисляване на леталността на процеса; технологично
оборудване. Топлинно консервиране на течни хранителни продукти: горещо пълнене; асептично
пълнене.
Консервиране на храните чрез контрол на водната активност (AW): свободна и свързана вода в
храните; водна активност и развитие на микроорганизмите. Същност, методи и съоръжения за сушене.
Принципи и методи на концентриране. Добавяне на осмотично-активни вещества.
Консервиране на храните чрез контрол на активната киселинност (pH) и добавяне на синтетични
консерванти. Биоконсервиране (ферментация).
Приложение на изкуствения студ при производството на храни и напитки. Охлаждане и съхранение в
охладено състояние. Замразяване и съхранение в замразено състояние. Размразяване (дефростация).
Хладилно обзавеждане. Същност и организация на хладилната верига.
Методи за минимална преработка на храните: йонизираща радиация; високо хидростатично налягане;
ултравиолетова светлина; пулсиращо електрично поле; естествени консерванти; опаковане в
модифицирана атмосфера; “активни” и “интелигентни” опаковки; ядливи покрития.
Принципни технологични схеми за производството на растителни продукти: плодови и зеленчукови
продукти; зърнени и хлебни продукти; захар и захарни изделия; растителни и етерични масла и
тютюневи изделия.
Принципни технологични схеми за производството на животински продукти: месо и месни продукти;
мляко и млечни продукти.
Принципни технологични схеми за производството на напитки: вино и високоалкохолни напитки; пиво
и безалкохолни напитки.

Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се използва химико-
биологичния фундамент, включващ дисциплините Химия на природните съединения, Биохимия и
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Физикохимия и колоидна химия. 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.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни
апарати (мултимедийни презентации). Оценяването по дисциплината се извършва на база резултатите
от направени през семестъра тестове.



Код 12-14-04 Дисциплина ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Семестър I                                 ЕCTS кредити 2.0 ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка         Вид на изпита: текуща оценка
Методично ръководство: Катедра “Консервиране и хладилна технология”, тел.032/603 801
Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603 620, факс + 359 32 644 102

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Практически  упражнения 15 1

Лектори:
доц. д-р Николай Димитров Пенов, кат. “ Консервиране и хладилна технология”, тел. 032/603 776, Е-
mail npenov@yahoo.com

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, след ферментационната 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
Съдържание на дисциплината:
Развитие и основни тенденции при индустриалното производство на хранителни продукти в световен и
национален мащаб. Класификация и обща характеристика на суровините и продуктите. Нормативни
изисквания към производството.
Технологични процеси, свързани с подготовка на суровините за преработка: бране и транспорт;
приемане и окачествяване; сортиране по качество (инспекция) и едрина (калибриране); измиване;
почистване от нехранителни (трудноусвоими) съставки.
Технологични процеси, свързани с дезинтегриране на растителните/животинските тъкани: нарязване;
надробяване; смилане; хомогенизиране.
Технологични процеси, свързани с осигуряване на консумативна/кулинарна пригодност: бланширане;
варене; пържене; екструзия.
Технологични процеси, свързани със сепариране на хранителни съставки: центрофугиране;
филтриране; мембранни процеси; пресуване; пасиране; екстракция; дестилация.
Принципи и методи на консервиране на храните. Критерии за търговска стерилност (F-стойности).
Топлинна стерилизация/пастьоризация на предварително опаковани храни: пълнене и затваряне на
опаковките; проникване на топлината; изчисляване на леталността на процеса; технологично
оборудване. Топлинно консервиране на течни хранителни продукти: горещо пълнене; асептично
пълнене.
Консервиране на храните чрез контрол на водната активност (AW): свободна и свързана вода в
храните; водна активност и развитие на микроорганизмите. Същност, методи и съоръжения за сушене.
Принципи и методи на концентриране. Добавяне на осмотично-активни вещества.
Консервиране на храните чрез контрол на активната киселинност (pH) и добавяне на синтетични
консерванти. Биоконсервиране (ферментация).
Приложение на изкуствения студ при производството на храни и напитки. Охлаждане и съхранение в
охладено състояние. Замразяване и съхранение в замразено състояние. Размразяване (дефростация).
Хладилно обзавеждане. Същност и организация на хладилната верига.
Методи за минимална преработка на храните: йонизираща радиация; високо хидростатично налягане;
ултравиолетова светлина; пулсиращо електрично поле; естествени консерванти; опаковане в
модифицирана атмосфера; “активни” и “интелигентни” опаковки; ядливи покрития.
Принципни технологични схеми за производството на растителни продукти: плодови и зеленчукови
продукти; зърнени и хлебни продукти; захар и захарни изделия; растителни и етерични масла и
тютюневи изделия.
Принципни технологични схеми за производството на животински продукти: месо и месни продукти;
мляко и млечни продукти.
Принципни технологични схеми за производството на напитки: вино и високоалкохолни напитки; пиво
и безалкохолни напитки.
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Исторически преглед, значение и перспектива за развитие на биотехнологичните производства.
Класификация и обща характеристика на биотехнологичните производства. Основни компоненти на
технологичните процеси.
Биологични агенти, използвани в биотехнологичните производства. Характерни особености на
микроорганизмите – продуценти на биопродукти, технологични изисквания, методи за съхранение и
повишаване на тяхната продуктивност.
Хранителни среди за култивиране на микрооргтанизмите – продуценти на биопродукти – основни
изисквания, видове, източници на въглерод, азот, макро- и микроелементи, растежни вещества и др.,
суровини, приготвяне и стерилизация.
Култивиране на микроорганизмите – продуценти на биопродукти . методи, получаване на посевен
материал, ферментация и фактори, влияещи върху развитието и продуктивността на
микроорганизмите.
Следферментационна обработка на културална среда. Методи за получаване на микробна биомаса,
непречистени и пречистени биопродукти.
Принципни технологични схеми за производство на биопродукти: хлебопекарски и фуражни дрожди,
ензими, антибиотици, аминокиселини, микробни инсектициди, бактерийни торове и др. Приложение

Входни и изходни връзки: В учебния материал на дисциплината се използва химико-биологичния
фундамент, включващ дисциплините Химия на природните съединения, Биохимия и Физикохимия и
колоидна химия. 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.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни
апарати (мултимедийни презентации). Оценяването по дисциплината се извършва на база
резултатите от направени през семестъра тестове.



Код:2-04 Дисциплина “ХЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНТИ ПРОЦЕСИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
Семестър                                  ЕCTS кредити 2.0 ОКС “МАГИСТЪР”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка         Вид на изпита: текуща оценка
Методично ръководство: Катедра “Консервиране и хладилна технология”, тел.032/603 801
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел. 032/603 620, факс + 359 32 644 102

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

Лектори:
доц. д-р Васил Петров Карагьозов, кат. “Консервиране и хладилна технология”, тел. 032/603 773, Е-mail
vkaragyozov@abv.bg
Анотация: В дисциплината “Хладилни технологични процеси и съоръжения” запознава
студентите с основните топлофизични процеси при хладилна обработка и съхранение на
хранителните продукти в хладилниците. Подробно се изясняват хладилните технологични
процеси – охлаждане, заемразяване, съхранение, затопляне, размразяване, криоконцентрация,
сублимационно сушене (лиофилизация) както и различните конструкции на хладилните
съоръжения. Разглеждат се също така топлофизичните процеси при ледопроизводството и
видовете ледогенератори.
Съдържание на дисциплината. Хранителни продукти и охладителни среди. Методи за
охлаждане. Топлообмен и масообмен при охлаждане на хранителните продукти. Методи за
замразяване. Топлофизични характеристики на хранителните продукти. Топлообмен и
масообмен при замразяване на хранителните продукти. Затопляне и размразяване на
хранителните продукти.
Входни и изходни връзки: Физика; Термодинамика; Топло- и масопренасяне; Хладилна техника;
Хладилници и хладилни инсталации.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни
апарати (мултимедийни презентации). Практическите занятия се водят в лаборатория и предприятията
от отрасъла. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна дейност на студента.
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Код:2-04 Дисциплина “ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ”
Семестър I                                 ЕCTS кредити 1.5 ОКС “МАГИСТЪР”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка         Вид на изпита: текуща оценка
Методично ръководство: Катедра “Консервиране и хладилна технология”, тел.032/603 801
Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел. 032/603 620, факс + 359 32 644 102

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

Лектори:
доц. д-р Васил Петров Карагьозов, кат. “Консервиране и хладилна технология”, тел. 032/603 773, Е-mail
vkaragyozov@abv.bg
Анотация: В дисциплината “Хладилна технология на хранителните продукти” запознава
студентите със специфичните методи и режими на хладилна обработка и съхранение на
продуктите от животински произход (месо от кланични животни, птици, дивеч, риба, яйца,
мляко и млечни продукти).  В раздела за растителни продукти са застъпени въпросите за
охлаждане и съхранение в охладено състояние на плодовете и зеленчуците в естествена,
модифицирана и регулируема газова атмосфера. Разгледани са процесите на замразяване и
съхраняване в замразено състояние, като и въпросите за измененията, които настъпват в хода
на съхранение и размразяване.
Съдържание на дисциплината. Хладилна технология на месо от кланични животни – птици
дивеч и риба. Хладилна технология на месни продукти. Хладилна технология на яйчни
продукти. Хладилна технология на мляко и млечни продукти.
Входни и изходни връзки: Хладилници и хладилни инсталации; Хладилни технологични процеси и
съоръжения; Хладилни машини.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с използване на компютърни прожекционни
апарати (мултимедийни презентации). Практическите занятия се водят в лаборатория и предприятията
от отрасъла. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
извършената извънаудиторна дейност на студента.
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Код на дисциплината:                             Дисциплина:УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Включена в учебния план на специалност:                                      ТОПЛОТЕХНИКА
                          с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
Семестър І                                                                                                        ECST           6,0
                                                                                                               Аудиторна заетост 6,0

Извън аудиторна заетост 0
Форма за проверка на знанията:изпит                Вид на изпита : писмен
Методично ръководство:             катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Факултет : Технически

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

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Учебната програма по дисциплината “Управление на проекти” е
предназначена за студенти  магистри от специалност “Топлотехника”. В учебната дисциплина
са включени теми, които на основата на широк спектър от хронологично подредени нови
организационни, управленски и икономически знания, придобиват умения за анализ, оценка и
организационно управление на проекти в промишлеността и социалната сфера.  На основата
на придобити знания и умения, създават политики, планове, програми за планиране,
организиране,  управление, мониторинг и контрол на проекти. Компетенции: придобиват
знания, умения и качества за заемане на методически или ръководни позиции на макро и
микроравнище в управлението на национални структури и предприятия от промишлеността.

 Съдържание на дисциплината: Управление на проекти -  същност,  характеристики и
терминология; Организиране на проект;  Мениджмънт и администриране на проект;  Жизнен
цикъл на проект; Структуриране и институционализиране  на проект ;  Управление на
човешките ресурси ; Бюджет на проекта;    Управление на ресурсите; Контрол на проекти;
Приключване на проект.

 Входни и изходни връзки: С дисциплината се придобиват принципно нови знания.
Дисциплината се базира на познания по икономика, организация на производството и
мениджмънт.

 Технология на преподаването: Обучението се извършва чрез лекции, които се
онагледяват с подходящи схеми и графики. По време на упражненията, които са обвързани със
съдържанието на дисциплината, се решават казуси, свързани с организиране, управление,
мониторинг, контрол и приключване на проекти.

mailto:ygy_uht@abv.bg


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. 67
Дисциплина АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ
Семестър   ІI ЕCST кредити 4,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680
Факултет  ТЕХНИЧЕСКИ

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 3
Семинарни упражнения -
Практически упражнения 30 3
Курсов проект -

Лектори: Проф. д-р Минчо Минчев;  кат. “Промишлена топлотехника”; тел. (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ“
е предназначен за обучение на студенти от образователната квалификационна степен
“МАГИСТЪР” по специалността “ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” в Университета
по хранителни технологии.

Целта на този курс е, студентите да придобият знания и умения за рационално
използване на  алтернативните  енергийни източници с цел подобряване на енергийната
ефективност на предприятията. В тази връзка се изучават свойствата на енергоносителите и се
оценява енергийната ефективност на енергопреобразуващите процеси, технологиите и
перспективите за използване на алтернативните  енергийни източници.

 Посредством принципа на сравнителния анализ се посочват степента на тяхната
алтернативност по отношение потреблението на първични източници на енергия. Анализира
се добива на топлина от вторичните енергийни източници и свързаните с приложението им
технико-икономически, екологически и социални аспекти.

Съдържание на дисциплината: В курса по “ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
се разглеждат въпроси свързани с основните енергоизточници, енергийното законодателство
на Р. България, на алтернативните енергийни източници, основните принципи за съхранение
на енергията, методите и съоръженията за акумулиране  на топлината, съвременни схемни
решения за оползотворяването им. Анализират се енергогенерищи и енергопреносни системи,
производствени технологични схемни решения и сградни системи.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са “
Промишлена топлотехника”, “ Горивна техника и технологии”  и “ТЕЦ и Ко-генерационни
системи”. Познанията получени от дисциплината са необходими за общата инженерна
подготовка на студентите.

Технология на преподаване: Лекционният материал включва значителен брой графики и
схеми и е разработен за представяне с  мултимедия. Предвидена е възможност и за предварително
раздаване на материала и на допълнителен справочен материал на хартиен носител за
копиране от студентите. По време на лекцията се доразвиват темите от предвидения материал и се
предоставя възможност за дискусия. Практическите занятия се водят в лабораторната база на
катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката.
Крайната  оценка по дисциплината е интегрална – 70 % от изпита и 30 % от самостоятелната
задача.

Код 27. 08                     Дисциплина ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА
Семестър   VІ ЕCST кредити   5,0



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

Методично ръководство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680
Факултет  Технически

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

Лектори: Проф.   д-р Минчо Минчев;   кат.  “Промишлена топлотехника”.;  тел.  (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА“  е предназначен за обучение на
студенти по образователната програма “БАКАЛАВЪР”, специалност “ТОПЛОТЕХНИКА” в
Университета по хранителни технологии. Студентите придобиват знания и умения да
пресмятат потребностите на топлина за поддържане на нормативни параметри на средата в
промишлени, административни и битови сгради, да анализират конкретните условия, подбират
и проектират подходящи отоплителни инсталации, в съответствие със съществуващите
технически и технологични постижения за ефективно използване на енергията.

Съдържание на дисциплината: В дисциплината  се изучават: Климатични показатели;
Енергиен метаболизъм и микросреда; Определяне на топлинни загуби; Пресмятане и
проектиране на водни отоплителни инсталации – хидравлика, обезопасяване и регулиране;
Пресмятане и проектиране на лъчисто, въздушно и парно отопление.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са
“Термодинамика”, “Топлопренасяне”, “Механика на флуидите”, “Помпи, компресори и
вентилатори”, “Топлообменни апарати”, “Горивна техника”. Познанията получени от
дисциплината са необходими за: “Топлоснабдяване и газоснабдяване”, както и за курсове по
магистърските специалности “ТОПЛОТЕХНИКА” и “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”.

Технология на преподаване: Лекционният материал и основните схеми са разработени
по теми от конспекта в електронен вариант и са предоставени във виртуалната библиотека на
УХТ – Пловдив  E-LEARNING SHELL www.uft-plovdiv.bg.  Предвидена е възможност и за
предварително раздаване на материала и на допълнителен справочен материал на хартиен
носител за копиране от студентите. По време на лекцията се доразвиват темите от предвидения
материал и се предоставя възможност за дискусия. Практическите занятия се извеждат в
лабораториите на катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката, като
интегрална от  писмения изпит и индивидуалната задача.

Код 27.11         Дисциплина СУШИЛНА ТЕХНИКА

Семестър   VII ЕCST кредити   6,0
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководоство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680
Факултет  Технически

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

http://217.10.243.169/
http://www.uft-plovdiv.bg/


Практически упражнения 30 2
Курсов проект

Лектори: Проф. д-р Минчо Минчев;  кат. “Промишлена топлотехника”.; тел. (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “СУШИЛНА ТЕХНИКА “ е предназначен за обучение на студенти по
образователната програма “БАКАЛАВЪР”, специалност “ТОПЛОТЕХНИКА” в Университета
по хранителни технологии. Студентите придобиват знания и умения да анализират
хранителните продукти като обект на сушене, да правят избор на подходящ метод за сушене,
съобразен с технологичните особености на продукта и желаните качествени показатели, да
проектират сушилни инсталации и прилагат технически решения за намаляване на
енергийните разходи.

Съдържание на дисциплината:
Свойства на влажните материали и газове; Закономерности на фазовото равновесие;

Преносни процеси в системата влажно тяло – влажен газ; Основни методи и уредби за сушене
на влажни хранителни и вкусови продукти; Конструкции на сушилни и методи за тяхното
изчисляване и конструиране.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са
“Термодинамика”, “Топлопренасяне”, “Механика на флуидите”, “Машинни елементи”,
“Технология на хранителните продукти”, “Помпи, компресори и вентилатори”,
“Топлообменни апарати”, “Горивна техника”. Познанията получени от дисциплината са
необходими за: “Топлоснабдяване и газоснабдяване” и “Промишлена вентилация и
обезпрашаване”.

Технология на преподаване: Лекционният материал и основните схеми са разработени
по теми от конспекта и са предоставени във виртуалната библиотека на УХТ – Пловдив  E-
LEARNING SHELL www.uft-plovdiv.bg. Предвидена е възможност и за предварително
раздаване на материала на хартиен носител за копиране от студентите. По време на лекцията
се доразвиват темите от предвидения материал и се предоставя възможност за дискусия.
Практическите занятия се извеждат в лабораториите на катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката, като
интегрална от  писмения изпит и индивидуалната задача.

Код 27. 24   Дисциплина: ВТОРИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Семестър   IІ ЕCST кредити   3,0

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680

Факултет  Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 3
Семинарни упражнения
Практически упражнения 15 1,5
Курсов проект

http://217.10.243.169/
http://217.10.243.169/
http://www.uft-plovdiv.bg/


Лектори: Проф.. д-р Минчо Минчев;  кат. “Промишлена топлотехника”.; тел. (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “ ВТОРИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ е предназначен за
обучение на студенти по образователната програма “МАГИСТЪР”, специалност
“ТОПЛОТЕХНИКА”  в Университета по хранителни технологии.  Целта на този курс е,
студентите да придобият знания и умения за рационално използване на  вторичните
енергийни източници с цел подобряване на енергийната  ефективност на предприятията. В
тази връзка се изучават свойствата, енергопреобразуващите процеси и технологии и
перспективите за използване на вторичните източници на енергия: пара, кондензати,
продуктови потоци, газови потоци. Посредством принципа на сравнителния анализ се
посочват степента на тяхната ефективност и свързаните с приложението им технико-
икономически, екологически и социални аспекти.

Съдържание на дисциплината: В материала се разглеждат въпроси свързани с
основните енергоизточници, енергийното законодателство на Р. България, основните
вторични енергийни източници ( ВтЕИ ), основните принципи за съхранение на енергията,
методите и съоръженията за акумулиране  на топлината, съвременни схемни решения за
оползотворяване на ВтЕИ и се анализират производствени технологични схемни решения за
оползотворяване на вторични енергийни източници – пара, кондензати, продуктови потоци,
газови потоци.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са
“Термодинамика”, “Топлопренасяне”,  “Помпи, компресори и вентилатори”, “Топлообменни
апарати”, “Горивна техника”, “Сушилна техника” и “Отоплителна техника”. Познанията
получени от дисциплината са необходими за: “Проектиране на топлинни системи” и
“Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради”.

Технология на преподаване: Лекционният материал включва значителен брой графики и
схеми разработени в електронен вариант за представяне с  мултимедия. Предвидена е възможност и
за предварително раздаване на материала на хартиен носител за копиране от студентите. По
време на лекцията се доразвиват темите от предвидения материал и се предоставя възможност
за дискусия. Практическите занятия се извеждат в лабораториите на катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката, като
интегрална от  писмения изпит и индивидуалната задача.

Код 27. 28   Дисциплина: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Семестър   I І ЕCST кредити   3,0

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680

Факултет  Технически

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 30 2
Семинарни упражнения
Практически упражнения 15 1
Курсов проект

Лектори: Проф. д-р Минчо Минчев;  кат. “Промишлена топлотехника”.; тел. (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ е предназначен за
обучение на студенти по образователната програма “МАГИСТЪР”, специалност



“ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” в Университета по хранителни технологии. Целта на този
курс е, студентите да придобият знания и умения за рационално използване на
възобновяемите  енергийни източници с цел подобряване на енергийната  ефективност на
предприятията. В тази връзка се изучават свойствата, енергопреобразуващите процеси и
технологии и перспективите за използване на възобновяеми източници на енергия: слънчевото
излъчване, водата в реките, моретата, океаните и земните недра, въздушните течения,
биогоривата. Посредством принципа на сравнителния анализ се посочват степента на тяхната
ефективност по отношение на невъзобновяемите източници на енергия и свързаните с
приложението им технико-икономически, екологически и социални аспекти.

Съдържание на дисциплината: В материала се разглеждат въпроси свързани с
основните енергоизточници, енергийното законодателство на Р. България, основните
възобновяеми енергийни източници ( ВЕИ ), основните принципи за съхранение на енергията,
методите и съоръженията за акумулиране  на топлината, съвременни схемни решения за
оползотворяване на ВЕИ и се анализират производствени технологични схемни решения за
оползотворяване на възобновяемите енергийни източници – слънчева енергия, енергията на
водите, вятъра и биогоривата.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са
“Термодинамика”, “Топлопренасяне”,  “Помпи, компресори и вентилатори”, “Топлообменни
апарати”, “Горивна техника”, “Сушилна техника” и “Отоплителна техника”. Познанията
получени от дисциплината са необходими за: “Проектиране на топлинни системи” и
“Енергийна ефективност на ограждащи конструкции и сгради”.

Технология на преподаване: Лекционният материал включва значителен брой графики и
схеми разработени в електронен вариант за представяне с  мултимедия. Предвидена е възможност и
за предварително раздаване на материала на хартиен носител за копиране от студентите. По
време на лекцията се доразвиват темите от предвидения материал и се предоставя възможност
за дискусия. Практическите занятия се извеждат в лабораториите на катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката, като
интегрална от  писмения изпит и индивидуалната задача.

Код 27. 38   Дисциплина: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОГРАЖДАЩИ
КОНСТРУКЦИИ И  СГРАДИ

Семестър   I ЕCST кредити   4,0

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Промишлена топлотехника” тел. (032) 603680

Факултет  Технически

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

Лектори: Проф. д-р Минчо Минчев;  кат. “Промишлена топлотехника”.; тел. (032)
603680, Е-mail : minchev_m@abv.bg

Анотация:  Курсът “ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОГРАЖДАЩИ
КОНСТРУКЦИИ И СИСТЕМИ  “ е предназначен за обучение на студенти по образователната



програма “МАГИСТЪР”, специалност “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” в Университета по
хранителни технологии. Целта на този курс е, да подготвя специалисти, които да усвоят и
прилагат изскванията на наредбата за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на
енергия в сгради. Да се запознаят и правилно прилагат методиката за изчисляване на
показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради, да предписват
рационални енергоспестяващи мерки и определят класа на енергопотребление на сградата.
Съдържание на дисциплината: В материала се разглеждат въпроси свързани с основните
характеристики на сградите като консуматори на енергия за отопление и охлаждане, с
нормативните разпоредби за енергийна ефективност и  топлосъхранение, с методиката за
изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради
и свързаните с нея особености при изчисляване на коефициента на пренос на топлина, топлинни
загуби, топлинни печалби и годишен разход на енергия.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са
“Термодинамика”, “Топлопренасяне”,  “Помпи, компресори и вентилатори”, “Топлообменни
апарати”, “Горивна техника”, “Сушилна техника” и “Отоплителна техника”. Познанията
получени от дисциплината са необходими за: “Проектиране на топлинни системи”.

Технология на преподаване: Лекционният материал включва значителен брой графики
и схеми разработени в електронен вариант за представяне с  мултимедия. Предвидена е
възможност и за предварително раздаване на материала на хартиен носител за копиране от
студентите. По време на лекцията се доразвиват темите от предвидения материал и се
предоставя възможност за дискусия. Практическите занятия се извеждат в лабораториите на
катедрата.

С цел трайно усвояване на знания и умения по дисциплината, студентите получават
индивидуални задания за разработване на самостоятелна задача. Работата на студентите по
тази задачи е извън аудиторна, служи за текущ контрол и при формиране на оценката, като
интегрална от  писмения изпит и индивидуалната задача.



Код  27.20                        Дисциплина ИЗПАРИТЕЛНА ТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалността: 2.33 ТОПЛОТЕХНИКА

Семестър  VII ECST кредити   4,0

                            Аудиторна заетост: 2 кредита

                 Извън аудиторна заетост: 2 кредита

Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: текущ контрол

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

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

15 1

Лектори:
Доц. д-р инж. Ненко Ненов;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail: nenonenov@abv.bg

АНОТАЦИЯ:  Дисциплината ИЗПАРИТЕЛНА ТЕХНИКА има за задача да даде на студентите
задълбочени знания по концентрирането на разтвори и видовете изпарителни апарати предимно в областта на
хранителната промишленост. Изучават се свойствата на кипящите разтвори, изчисляването на изпарителните
апарати, особеностите на топлообмена при кипене, както и влиянието на различни фактори върху работата на
изпарителните апарати. Разглеждат се конкретни конструкции изпарителни апарати с тяхната специфика, област
на приложение, предимства и недостатъци, както и тяхната автоматизация и експлоатация. Предвижда се
практическо запознаване с работата на тези уредби в лабораторни и промишлените условия.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: приложение на изпарителната
техника за концентриране на разтвори; изпарителни уредби; свойства на кипящите хранителни разтвори,
конструкции изпарителни апарати, автоматизация и експлоатация на изпарителни апарати.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са термодинамика и
топлопренасяне, механика на флуидите, топлообменни апарати и др. Познанията получени от тази дисциплина са
необходими за дисциплината от магистърския курс Изпарителни инсталации и за разширяване и задълбочаване
на подготовката на студентите в областта на топлообменната техника.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и чертежи, слайдове и
др. Практическите занятия се провеждат на лабораторни уредби и в  промишлени предприятия, където
студентите се запознават с действащи изпарителни апарати и уредби. По време на семестъра се провеждат две
контролни работи /тестово изпитване/. Оценката се оформя на базата на резултатите от контролните работи. При
необходимост се провежда устно събеседване

Код  27.61                        Дисциплина ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Включена в учебния план на специалността: 2.03 ТОПЛОТЕХНИКА

Семестър  VII ECST кредити   3,0

                            Аудиторна заетост: 1,5кредита

                 Извън аудиторна заетост: 1,5 кредита



Форма за проверка на знанията: Изпит            Вид на изпита: Тест писмен

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

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

20 1

Практически
упражнения

10 1

Лектори:
Доц. д-р инж. Ненко Ненов;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail: nenonenov@abv.bg

АНОТАЦИЯ:  Дисциплината ИЗПАРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ има за задача да даде на студентите
задълбочени знания по работата на изпарителните инсталации в различни областти на хранителната
промишленост. Изучават се методите за изчисляване на изпарителните апарати и уредби и влиянието на различни
фактори върху тяхната работа. Разглеждат се конкретни изпарителни уредби, използвани в захарната,
консервната и други промишлености, както и изполването на термопомпи в тези инсталации. Предвижда се
практическо запознаване с работата на тези уредби в промишлените предприятия.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: начините за изчисляване на
изпарителни уредби; приложение на изпарителните инсталации в захарната, консервната и други промишлености
с техните специфични особености; използване на термопомпи в изпарителните инсталации; икономически
аспекти при  използване на изпарителна техника в хранителната промишленост.

Входни и изходни връзки: Базовите дисциплини, изучавани преди курса са термодинамика и
топлопренасяне, механика на флуидите, топлообменни апарати, изпарителна техника и др. Познанията получени
от дисциплината са необходими за дисциплините топлинна интеграция и когенерация, топлинни технологични
системи и разширяване и задълбочаване на подготовката на студентите в областта на топлообменната техника.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и чертежи, слайдове и
др. Практическите занятия се провеждат в промишлени предприятия, където студентите се запознават с
действащи изпарителни апарати и уредби. В рамките на семестъра се изготвя курсова работа. В края на семестъра
се провежда изпит /тестово изпитване/. При необходимост се провежда устно събеседване. Оценката се оформя
на базата на резултатите от курсовата задача и изпита.

Код  27.41                        Дисциплина ТОПЛИННА ИНТЕГРАЦИЯ И КОГЕНЕРАЦИЯ
Включена в учебния план на специалността: 2.06 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Семестър  VII ECST кредити   5,0

                            Аудиторна заетост: 2,5 кредита

                 Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит           Вид на изпита: Писмен тест

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

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



упражнения

Лектор:
Доц. д-р инж. Ненко Ненов;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail: nenonenov@abv.bg

АНОТАЦИЯ:  В първата част на учебната дисциплина "Топлинна интеграция и когенерация" изучава
един от методите за синтезиране, анализ и оптимизация на топлинни схеми - Пинч-метода, като леснодостъпен и
доказал своите качества инструмент за решаването на подобен род проблеми. Включени са теми, описващи
процеса на методично синтезиране от изходна технологична схема до завършена структура на енергийно
ефективна топлинна схема за дадено производство. Застъпени са и начините за определяне на минимално
необходимите теоретични нужди на топлинните схеми от енергоносители, брой топлообменни апарати, обща
топлообменна повърхност, температури на енергоносителите, спрямо които се сравняват реално действащи
системи. Разгледани са  аспекти на оптимизацията, икономическия анализ и експлоатацията на топлинните схеми.

 Изложеният материал в настоящата учебна дисциплина дава допълнителни познания за методиката за
оптимизация, проектиране на нови и анализ на съществуващи топлотехнически системи.

Във втората част се разглеждат теоретичните основи на комбинираното производство на работа и топлина
чрез процеса на когенерация. Включени са теми за устройството и принципи на работа на когенерационните
уредби, техните технически характеристики и експлоатация, съществуваща нормативна база. Специално
внимание е отредено на технико-икономическите анализи на внедряване и експлоатация на подобни съоръжения.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: същността и методологията на
Пинч-метода, теоретично определяне на минималния разход на енергоносители, топлообменни повърхности,
апарати и др., принципите на топлинното интегриране, оптимизацията на топлинни схеми, устройството и
принципи на работа на когенерационните уредби, тяхното регулиране, експлоатация и икономически анализ.

Входни и изходни връзки:.  Базовите дисциплини, изучавани преди курса са термодинамика и
топлопренасяне, механика на флуидите, топлообменни апарати и др. Познанията получени от тази дисциплина са
необходими за дисциплината от магистърския курс Проектиране на топлинни системи и за разширяване и
задълбочаване на подготовката на студентите в областта на топлинната интеграция и когенерация.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и чертежи, слайдове и
др. Практическите занятия се провеждат с проектни изчисления на топлинни и когенерационни системи. По
време на семестъра се изготвя курсова работи. Оценката се оформя на базата на резултатите от тестовот
изпитване. При необходимост се провежда устно събеседване.



Код  27.21              Дисциплина ТОПЛИННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ
Включена в учебния план на специалността:                            2-03

ТОПЛОТЕХНИКА
   с образователно-квалификационна степен  МАГИСТЪР

Семестър I – за срок на обучение 1 година

Семестър III – за срок на обучение 2 години ECST кредити   5
                            Аудиторна заетост: 2,5 кредита

                 Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита
Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: текущ контрол

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

Факултет:  Технически
Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

15 2

Практически
упражнения

15 2

Лектори:
Доц. д-р инж. Ненко Ненов;кат. Промишлена Топлотехника;тел.032603650  Е-

mail:nenonenov@abv.bg

Анотация: Б. АНОТАЦИЯ: Учебната дисциплина ,,Топлинни технологични системи” изучава
процесите и техниката за топлинна обработка на хранителни продукти, а така също технологичните и топлинни

схеми на основни хранителни технологии, за които технологичните изисквания са определящи фактори на
организацията и провеждането на топло- и масообменните процеси.

Съдържание на дисциплината: Отделено е внимание на процесите и техниката за топлинна обработка
- бланширане, пропарване, стерилизация, варене, опушване, печене и др. В учебните теми се акцентира на

параметрите на топлинния технологичен режим, особеностите в конструкцията на апаратите и съоръженията и
методологията на проектните и проверочните изчисления. Включени са теми, свързани със специфичните методи

и техника за топлинна обработка - свръхвисокочестотно и инфрачервено загряване.
Разглеждат се типови технологични и топлинни схеми на някои производства,

характерни с голям специфичен разход на топлина: захар, пиво, спирт, плодови и зеленчукови
концентрати. Акцентира се върху технологичните параметри и изисквания за правилното
провеждане на процесите. Изучават се съвременни апарати и инсталации за концентриране на
разтвори в захарната и консервната промишленост, за дестилация и ректификация в спиртната
промишленост, за варене на пивна мъст с периодично и непрекъснато действие и др.
Анализират се възможностите за икономия на енергия.

Получените знания от настоящата учебна дисциплина разширяват общата
топлотехническа култура на инженерите топлотехници и ги специализират в областта на
хранителната промишленост.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с подходящи табла, албуми,
схеми и чертежи. Упражненията се провеждат както в университета, така и в предприятия с
подходящо технологично обзавеждане, съответстващо на темите, застъпени в дисциплината.

През семестъра се провеждат две контролни работи /тестов контрол/, а така също се
разработва курсова работа – реферат. Дисциплината завършва с текуща оценка, която се
оформя от показаните знания на двете контролни работи, от пълнотата и качествата на
представения реферат и след събеседване с преподавателя.



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:
Доц. 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 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 22-18  Дисциплина Приложна механика

Семестър ІІ ЕCST кредити 5
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 45 3
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

30 2

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

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

Анотация: Чрез дисциплината Приложна механика се формират у студентите основите на
инженерното мислене, подходи за решаване на проблемите, възникващи в инженерната
практика. Получените познания дават възможност да се ползва техническа документация, да
се познават предназначението, възможностите, експлоатационните и ремонтни изисквания на
технологичното оборудване.

Съдържание на дисциплината: В дисциплината Приложна механика са включени теми,
съставляващи част от фундаменталната подготовка на инженер-мениджъра в областта на
машинните науки. Разгледани са някои основни въпроси на класическата механика Включени
са теми, запознаващи бъдещите инженер-мениджъри с основните конструктивни материали,
основните видове съпротиви и техните приложения за якостните и деформационни изчисления
при проектирането на инженерните съоръжения. Разгледани са и най-често срещаните в
техниката машинни елементи, основните изчисления и въпроси, свързани с проектирането на
инженерни съоръжения. Особено внимание е отделено на тези въпроси при конструирането на
машинните елементи и възли, които са най-пряко свързани с технико-икономическите разчети
и анализи на машините и съоръжения.

Входни и изходни връзки: В дисциплината Приложна механика се използват знанията от
курсовете по Математика, Инженерна графика, а придобитите познания се използват във всяка
последващо изучавана инженерна дисциплина.



Код 22-03  Дисциплина Машинознание

Семестър І ЕCST кредити 4
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 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

15 1

Курсов проект
Курсови задачи /в
рамките на практ.
упражнения/

Лектори:
Доц. д-р инж. Васил Златанов ;  кат. Техническа механика и машинознание; тел. 032/603827.
Гл.ас.д-р инж. Вилхелм Хаджиийски; кат. Техн. механика и машинознание; 032/603821;

Анотация: Дисциплината Машинознание формира у студентите основите на инженерното
мислене, подходи за решаване на проблемите, възникващи в инженерната практика.
Получените познания дават възможност да се ползва техническа документация, да се познават
предназначението, възможностите, експлоатационните и ремонтни изисквания към
механизмите, използвани в компютърните системи.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината Машинознание е фундаментална
общотехническа дисциплина, която запознава бъдещите инженери по компютърна техника с
принципите и особеностите на работа, проектирането, конструирането на механизмите на
компютърните системи и на техните елементи.

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинознание се използват знанията от
курсовете по Математика, Физика и Техническо документиране, а придобитите познания се
използват в дисциплините, изучаващи експлоатацията и ремонта на компютърните системи ,
Дипломното и курсово проектиране.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с модели, табла и мултимедийно
представяне. Практическите занятия се провеждат в лаборатория, снабдена с макети и модели
на машинни елементи и механизми, с използването и на компютърна техника. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез разработване на курсови задачи по
индивидуално задание, контролни работи. Крайната оценка се оформя като интегрална оценка
от писмения изпит, оценката от курсовите задачи и контролните работи.



Код 22-03  Дисциплина Машинознание

Семестър ІІІ ЕCST кредити 4
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 30 2
Семинарни
упражнения

-

Практически
упражнения

-

Курсов проект -
Курсова работа да

Лектори:
Доц. д-р инж. Васил Златанов; кат. Техническа механика и машинознание; 032/603827;
Доц..д-р инж. Снежана Атанасова; кат. Техн. механика и машинознание; 032/603823;
Гл.ас.д-р инж. Вилхелм Хаджиийски; кат. Техн. механика и машинознание; 032/603821;

Анотация: Дисциплината Машинознание формира у студентите основите на инженерното
мислене, подходи за решаване на проблемите, възникващи в инженерната практика.
Получените познания дават възможност да се ползва техническа документация, да се познават
предназначението, възможностите, експлоатационните и ремонтни изисквания на
технологичното оборудване, използвано в хранително-вкусовата промишленост.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината Машинознание е фундаментална
общотехническа дисциплина, която изучава материалите, работоспособността на машинните
елементи, които са включени в конструкцията на всяка машина и съоръжение в хранително-
вкусовата промишленост.

Входни и изходни връзки: В дисциплината Машинознание се използват знанията от
курсовете по Математика, Физика, Инженерна графика, Техническа Механика, а придобитите
познания се използват в дисциплини като Процеси и апарати, Технологично обзавеждане,
Дипломно и курсово проектиране и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, модели и макети на машинни
елементи. В началото на семестъра на студентите се задава курсова работа по индивидуално
задание. Разработването на курсовата задача се извършва по методика, подготвена от
водещите дисциплината. Крайната оценка се оформя като интегрална оценка от писмения
изпит и оценката от защитата на курсовата работа.



Код  27.01      Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалноста:

 1- 07.   ТЕХНОЛОГИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ
                с образователно-квалификационна степен  МАГИСТЪР

Семестър IV ECST кредити   5,0
                             Аудиторна заетост: 2,5 кредита

              Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Промишлена топлотехника, тел.(032)603650
Факултет: Технически, тел. (032)603699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения 10 2

Практически
упражнения 20 2

Лектор:
Доц. д-р инж. Ангел Емануилов; кат. Промишлена топлотехника; тел. (032) 603650.

Б. АНОТАЦИЯ: Дисциплината  ,,Топлотехника” има за цел да даде необходимите знания на
студентите по основните закони на термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата,
законите на топлообмена, основите на топлинните изчисления на топлообменните апарати,
термодинамичния анализ на топлинните процеси, апарати и машини и основите за икономията на
енергия в промишлеността.

Съдържание на дисциплината: Основни термодинамични понятия. Първи и втори закон на
термодинамиката. Материален, енергиен и ексергиен баланс и приложението им за анализ и оценка на
топлообменни процеси, апарати и машини – топлообменни апарати, хладилна машина, парогенератор и
др. Идеален и реален газ, смеси, влажен въздух и енергийни характеристики на процесите с тях.
Течение на флуиди - основни закономерности, дроселиране, сгъстяване на газове и пари.
Топлопроводност, конвективен и лъчист топлообмен. Топлопреминаване през плоска, цилиндрична и
оребрена стена. Топлинни изчисления на топлообменни апарати. Основни принципи за икономия на
горива и енергия в промишлеността.

Дисциплината се базира на познания по математика и физика. Получените от курса
знания са необходими при изучаването на следващи дисциплини, като: “Процеси и апарати”,
“Технологично обзавеждане” и др., както и при решаване на топлотехнически задачи от
инженерната практика.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, онагледявани с подходящи
табла, схеми и чертежи. По време на упражненията студентите се обучават в практическото
приложение на изучавания материал, в използуване на справочна литература при решаване на
топлотехнически задачи, срещани в инженерната практика. Провеждат се лабораторни упражнения,
свързани с топлотехнически изследвания, анализ, обработка и оценка на получените експериментални
резултати. Знанията на студентите се оценяват чрез провеждане на писмен изпит.



Код  2704                          Дисциплина ТОПЛООБМЕННИ  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
v_ rasheva@ abv.bg

Анотация:  Курсът “Топлообменни апарати” /ТА/ запознава студентите с типовете
конструкции топлообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за
изчисляване и конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, 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 топлообменни апарати.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: класификация, видове и
предназначение на ТА; топлинни изчисления; конструкции на типови апарати изработени с
топлообменна повърхност от тръби и от листов материал; топлинни тръби; якостни и хидродинамични
изчисления; смесителни топлообменни апарати; изпарителни апарати и изпарителни уредби; технико-
икономически анализ при проектиране и използване на топлообменна 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 “Топлообменни апарати” са необходими за:
масообменни уредби; сушилна техника; отоплителна техника; газо-снабдяване и топло-снабдяване;
хладилна, климатична и вентилационна техника; топлинни технологични системи.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия, табла, схеми и
чертежи, слайдове и др. Практическите занятия се водят в лаборатория чрез изпълняване на
лабораторни упражнения и разглеждане на топлообменни апарати и уредби 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 семестър



Код  2707 Дисциплина Масообменни уредби

Семестър  VІ 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

няма

Лектори:
Доц. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603

750, Е-mail: v_ rasheva@ abv.bg
Анотация: Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни

процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции
масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-
практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и
компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и
практически умения за проектиране в тази област на техниката.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: Фазово
равновесие, изследване параметрите на работните режими и компановка на уредбата,
реализираща масообменния процес (дестилация, ректификация, екстракция, абсорбция и
адсорбция). Специално внимание е отделено на конструкциите колонни апарати, контактните
устройства за тях – тарелки и пълнежни тела, както и технико-икономическа обосновка на
техния избор и употреба.

Входни и изходни връзки: Необходимите дисциплини, изучавани преди този курс са:
топлообменни апарати, термодинамика, топлопренасяне, механика на флуидите,
материалознание, машинни елементи и съпротивление на материалите. Познанията, получени
от дисциплината “Масообменни уредби” са необходими за: дипломното проектиране и
дисциплини от образователно – квалификационната степен МАГИСТЪР.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и
чертежи, слайдове и др. Практическите занятия се водят в лаборатория чрез изпълняване на
лабораторни упражнения и разглеждане на масообменни апарати и уредби, намиращи се в
катедрата, в университета и в хранителната индустрия.. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез защита на протоколите от лабораторните упражнения и
изработване на две курсови задачи.  При окончателното оценяване се отчита работата на
студента през семестъра.



Chiffre 27.15 Discipline
THERMODYNAMIQUE ET TRANSMISSION DE LA CHALEUR (THECHNIQUE TERMIQUE)

Inclue dans le plan d’études de la spécialité :
1.07. TECHNOLOGIE DES PRODUITS DE FERMENTATION

                Avec le degré de formation : MASTER

Semestre IV ECST crédits   5,0
                             Travail en classe : 2,5 crédits

              Travail individuel : 2,5 crédits

Forme pour contrôle de savoirs : examen         Type de l’examen : écrit
Direction méthodique : Département Technique thermique industrielle, tel :(032)603650
Faculté : Technique, tel : (032)603699

Type
d’enseignement

Total Horaire par semaine

Cours 45 3
Travaux diriges 10 2
Travaux pratiques 20 2

Lecteur :
Dr Inj. Angel EMANOUILOV, Maître de conférence,
Département Technique thermique industrielle, tel : (032)603650
B. ANNOTATION :
La discipline “Thermodynamique et transmission de la chaleur” a pour but de donner aux étudiants les

connaissances nécessaires sur les lois principaux de la thermodynamique, les propriétés thermodynamiques des
substances, les lois d’échange de la chaleur, les bases des calculs de la chaleur des appareils d’échange,
l’analyse thermodynamique des processus de chaleur, des appareils et des machines et les bases de l’économie
d’énergie dans la pratique.

Table des matières : Des notions fondamentales thermodynamiques. Première et deuxième loi de la
thermodynamique. Balance matériel, énergétique et exergique et leur application dans l’analyse et l’évaluation
des processus d’échange de la chaleur, machine frigorifique, générateur de vapeur etc.; Gaz parfait et réel,
mélanges, air humide et des caractéristiques énergétiques des processus avec eux. Ecoulement de fluides -
principes généraux, drosselage et compression des gaz et des vapeurs. Conductivité thermique, échange de
chaleur par convection et par rayonnement. Transmission de la chaleur par un mur plat, cylindrique et costal.
Calculs de chaleur des appareils d’échange de chaleur. Principes généraux d’économie des combustibles et
d’énergie dans l’industrie.

La discipline est basée sur des connaissances en mathématiques et physique. Les
connaissances acquises sont nécessaires à l’étude des disciplines comme « Génie de procédés
alimentaires », « Equipement technologique » etc., aussi qu’en résolution des problèmes de la
technique thermique dans la pratique d’ingénieur.

Manière d’enseignement : L’enseignement est réalise par des cours, accompagnés par des méthodes
et matériels de démonstration, des schémas et des dessins. Au cours des travaux pratiques et diriges les
étudiants apprennent à pratiquer le matériel étudié, à utiliser la littérature de référence dans la résolution des
problèmes de la pratique d’ingénieur. On mène des travaux pratiques en laboratoire liés aux recherches de la
technique thermique, analyse, traitement et évaluation des résultats expérimentaux obtenus. Les connaissances
de l’étudiant sont apprécies à la base d’examen écrit.



Код                       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. Виолета Рашева;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail :

v_rasheva@abv.bg
Доц. д-р инж. Ангел Емануилов ;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603650, 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; 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  27.01      Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
Включена в учебния план на специалноста:

 1- 07.   ТЕХНОЛОГИЯ НА ФЕРМЕНТАЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ
                с образователно-квалификационна степен  МАГИСТЪР

Семестър IV ECST кредити   5,0
                             Аудиторна заетост: 2,5 кредита

              Извън аудиторна заетост: 2,5 кредита

Форма за проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра Промишлена топлотехника, тел.(032)603650
Факултет: Технически, тел. (032)603699

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
Лекции 45 3
Семинарни
упражнения 10 2

Практически
упражнения 20 2

Лектор:
Доц. д-р инж. Ангел Емануилов; кат. Промишлена топлотехника; тел. (032) 603650.

Б. АНОТАЦИЯ: Дисциплината  ,,Топлотехника” има за цел да даде необходимите знания на
студентите по основните закони на термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата,
законите на топлообмена, основите на топлинните изчисления на топлообменните апарати,
термодинамичния анализ на топлинните процеси, апарати и машини и основите за икономията на
енергия в промишлеността.

Съдържание на дисциплината: Основни термодинамични понятия. Първи и втори закон на
термодинамиката. Материален, енергиен и ексергиен баланс и приложението им за анализ и оценка на
топлообменни процеси, апарати и машини – топлообменни апарати, хладилна машина, парогенератор и
др. Идеален и реален газ, смеси, влажен въздух и енергийни характеристики на процесите с тях.
Течение на флуиди - основни закономерности, дроселиране, сгъстяване на газове и пари.
Топлопроводност, конвективен и лъчист топлообмен. Топлопреминаване през плоска, цилиндрична и
оребрена стена. Топлинни изчисления на топлообменни апарати. Основни принципи за икономия на
горива и енергия в промишлеността.

Дисциплината се базира на познания по математика и физика. Получените от курса
знания са необходими при изучаването на следващи дисциплини, като: “Процеси и апарати”,
“Технологично обзавеждане” и др., както и при решаване на топлотехнически задачи от
инженерната практика.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, онагледявани с подходящи
табла, схеми и чертежи. По време на упражненията студентите се обучават в практическото
приложение на изучавания материал, в използуване на справочна литература при решаване на
топлотехнически задачи, срещани в инженерната практика. Провеждат се лабораторни упражнения,
свързани с топлотехнически изследвания, анализ, обработка и оценка на получените експериментални
резултати. Знанията на студентите се оценяват чрез провеждане на писмен изпит.



Код  2704                          Дисциплина ТОПЛООБМЕННИ  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
v_ rasheva@ abv.bg

Анотация:  Курсът “Топлообменни апарати” /ТА/ запознава студентите с типовете
конструкции топлообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за
изчисляване и конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, 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 топлообменни апарати.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: класификация, видове и
предназначение на ТА; топлинни изчисления; конструкции на типови апарати изработени с
топлообменна повърхност от тръби и от листов материал; топлинни тръби; якостни и хидродинамични
изчисления; смесителни топлообменни апарати; изпарителни апарати и изпарителни уредби; технико-
икономически анализ при проектиране и използване на топлообменна 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 “Топлообменни апарати” са необходими за:
масообменни уредби; сушилна техника; отоплителна техника; газо-снабдяване и топло-снабдяване;
хладилна, климатична и вентилационна техника; топлинни технологични системи.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия, табла, схеми и
чертежи, слайдове и др. Практическите занятия се водят в лаборатория чрез изпълняване на
лабораторни упражнения и разглеждане на топлообменни апарати и уредби 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 семестър



Код  2707 Дисциплина Масообменни уредби
Семестър  VІ 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

няма

Лектори:
Доц. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603

750, Е-mail: v_ rasheva@ abv.bg
Анотация: Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни

процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции
масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-
практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и
компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и
практически умения за проектиране в тази област на техниката.

Съдържание на дисциплината: Основните теми застъпени в курса са: Фазово
равновесие, изследване параметрите на работните режими и компановка на уредбата,
реализираща масообменния процес (дестилация, ректификация, екстракция, абсорбция и
адсорбция). Специално внимание е отделено на конструкциите колонни апарати, контактните
устройства за тях – тарелки и пълнежни тела, както и технико-икономическа обосновка на
техния избор и употреба.

Входни и изходни връзки: Необходимите дисциплини, изучавани преди този курс са:
топлообменни апарати, термодинамика, топлопренасяне, механика на флуидите,
материалознание, машинни елементи и съпротивление на материалите. Познанията, получени
от дисциплината “Масообменни уредби” са необходими за: дипломното проектиране и
дисциплини от образователно – квалификационната степен МАГИСТЪР.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с табла, албуми със схеми и
чертежи, слайдове и др. Практическите занятия се водят в лаборатория чрез изпълняване на
лабораторни упражнения и разглеждане на масообменни апарати и уредби, намиращи се в
катедрата, в университета и в хранителната индустрия.. По време на семестъра знанията на
студентите се проверяват чрез защита на протоколите от лабораторните упражнения и
изработване на две курсови задачи.  При окончателното оценяване се отчита работата на
студента през семестъра.



Chiffre 27.15 Discipline
THERMODYNAMIQUE ET TRANSMISSION DE LA CHALEUR (THECHNIQUE TERMIQUE)

Inclue dans le plan d’études de la spécialité :
1.07. TECHNOLOGIE DES PRODUITS DE FERMENTATION

                Avec le degré de formation : MASTER

Semestre IV ECST crédits   5,0
                             Travail en classe : 2,5 crédits

              Travail individuel : 2,5 crédits

Forme pour contrôle de savoirs : examen         Type de l’examen : écrit
Direction méthodique : Département Technique thermique industrielle, tel :(032)603650
Faculté : Technique, tel : (032)603699

Type
d’enseignement

Total Horaire par semaine

Cours 45 3
Travaux diriges 10 2
Travaux pratiques 20 2

Lecteur :
Dr Inj. Angel EMANOUILOV, Maître de conférence,
Département Technique thermique industrielle, tel : (032)603650
B. ANNOTATION :
La discipline “Thermodynamique et transmission de la chaleur” a pour but de donner aux étudiants les

connaissances nécessaires sur les lois principaux de la thermodynamique, les propriétés thermodynamiques des
substances, les lois d’échange de la chaleur, les bases des calculs de la chaleur des appareils d’échange,
l’analyse thermodynamique des processus de chaleur, des appareils et des machines et les bases de l’économie
d’énergie dans la pratique.

Table des matières : Des notions fondamentales thermodynamiques. Première et deuxième loi de la
thermodynamique. Balance matériel, énergétique et exergique et leur application dans l’analyse et l’évaluation
des processus d’échange de la chaleur, machine frigorifique, générateur de vapeur etc.; Gaz parfait et réel,
mélanges, air humide et des caractéristiques énergétiques des processus avec eux. Ecoulement de fluides -
principes généraux, drosselage et compression des gaz et des vapeurs. Conductivité thermique, échange de
chaleur par convection et par rayonnement. Transmission de la chaleur par un mur plat, cylindrique et costal.
Calculs de chaleur des appareils d’échange de chaleur. Principes généraux d’économie des combustibles et
d’énergie dans l’industrie.

La discipline est basée sur des connaissances en mathématiques et physique. Les
connaissances acquises sont nécessaires à l’étude des disciplines comme « Génie de procédés
alimentaires », « Equipement technologique » etc., aussi qu’en résolution des problèmes de la
technique thermique dans la pratique d’ingénieur.

Manière d’enseignement : L’enseignement est réalise par des cours, accompagnés par des méthodes
et matériels de démonstration, des schémas et des dessins. Au cours des travaux pratiques et diriges les
étudiants apprennent à pratiquer le matériel étudié, à utiliser la littérature de référence dans la résolution des
problèmes de la pratique d’ingénieur. On mène des travaux pratiques en laboratoire liés aux recherches de la
technique thermique, analyse, traitement et évaluation des résultats expérimentaux obtenus. Les connaissances
de l’étudiant sont apprécies à la base d’examen écrit.



Код                       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. Виолета Рашева;  кат. Промишлена Топлотехника; тел. 032 603750  Е-mail :

v_rasheva@abv.bg
Доц. д-р инж. Ангел Емануилов ;  кат. Промишлена топлотехника; тел. 032 603650, 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; 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.



ЛЕКТОР:
Доц. д-р. инж. Никола Гинов (Технически факултет), тел.: 603882,

еmail: ginov_np@abv.bg

Университет по хранителни технологии-Пловдив

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина
за студенти от специалност “Хладилна и климатична техника” – образователно-
квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да
могат да съставят схеми и построяват работоспособни автоматични системи за хладилни,
климатични и термопомпени машини, агрегати и инсталации

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Технически средства за преобразуване
в информационни сигнали на основните величини, характерни за хладилни, климатични и
термопомпени инсталации; Технически средства за регулиране и управление, използвани при
хладилни, климатични и термопомпени инсталации;; Системи за автоматизация (управление,
сигнализация, защита и блокировки) на хладилни машини агрегати и инсталации; Системи за
автоматизация на климатични и термопомпени инсталации;; Типови решения на системи за
автоматично управление на хладилни, климатични и термопомпени инсталации.
ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплините от бакалавърската степен, Електротехника,
Електроника,.Хладилни машини; Хладилни инсталации; Климатизация на въздуха; Регулиране
и управление на топлинните процеси.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции с използване на традиционни средства и лабораторни
упражнения в .лаборатория по „Автоматизация”..

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Писмен изпит.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.,И. Попов, Автоматизация на производствените
процеси в ХВП, Земиздат, С., 1988; 2., С. Дичев, Хладилни машини, Т., С., 1993; 3.,С.Дичев,
Хладилни и климатични инсталации,1993; 4.,Ст. Стамов, Справочник по отопление,
вентилация и климатизация, Т., С., части 1 (1990) и 3 (1992); 5. , А. Сотников, Автоматизация
систем кондициднирования воздуха и вентиляции, Машиностроение, Ленинград, 1984.

Наименование на учебната Код: 26.25 Семестър: I
дисциплина: Курс: I
Автоматизация на хладилни,
климатични и термопомпени
системи

Брой седмици 15
Вид на обучението: Часове за седмица: Брой кредити: 3
Лекции, Лабораторни упражнения Л – 2 часа, ЛУ – 1 час



Код: 27.35        Дисциплина:   Интензифициране на топло- и масообменни процеси

Семестър І (IІІ)                                                                                           ECTS кредити - 4

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

Методично ръководство: Катедра ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА,
тел.: 032 603-750

Факултет: ТЕХНИЧЕСКИ, тел.: 032 603-699

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

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

Анотация:
Предмет на дисциплината “Интензифициране на топло- и масообменни процеси” са

методите за интензифициране на топлообменните и масообменните процеси и свързаните с тях
режимни и конструктивни особености на апаратите и тенденции в апаратостроенето.

Съдържание на дисциплината:
Интензивност и ефективност на топло- и масообменнен процес и апарат. Активни

методи за интензифизиране чрез турбелизиране, награпяване, допълнителни стени,
тънкослойни течения, механични въздействия на флуида и топлообменната повърхност.
Пасивни методи за интензифициране чрез оребряване и  компановане на топлообменната и
контактната повърхност и организация на флуидните потоци.

Входни и изходни връзки:
Дисциплината се базира на знания, получени от дисциплините термодинамика, топло- и

масопренасяне, механика на флуидите, топло- и масообменни апарти, хладилна техника.
Получените знания от този курс са предпоставка за изграждане на критерии за проектиране на
ефективни топлинни и масообменни процеси и апарати и за иновирани на съществуващи
такива.

Технология на преподаване:
Обучението се извършва чрез лекции, подходящо илюстрирани, практически

упражнения със задачи за оценка, анализиране и рефериране на научно-приложни разработки,
свързани с интензифициране на топло- и масообменните процеси.



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:   27.06      Дисциплина: Топлотехнически измервания и уреди

Семестър V ЕCST кредити 4,5

Форма за проверка на знанията: текуща оценка 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
Практически упражнения 30 2
Курсова задача 30
Контролни работи 2

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

Анотация: Дисциплината “Топлотехнически измервания и уреди” дава занания за основните
методи и средства за измерване на използваните в практиката на топлотехника физични
величини.

Съдържание на дисциплината: Метрологични характеристики на средствата за измерване и
грешки на измерване. Методи и средства за измерване и контрол на температура, налягане,
разход, ниво, топлинен поток и количество топлина. Правила за монтаж и експлоатация на
средствата за измерване и контрол. Критерии за избор на измерителни средства. Методи и
средства за измерване на топлопреносни характеристики на веществата.

Входни и изходни връзки: База за тази дисциплина са  знанията по физика, електротехника и
електроника, термодинамика, топло- и масопренасяне. Получените знания дават възможност
на бъдещия инженер да измерва, контролира и поддържа параметрите на топло- и
масообменните процеси в производствени апарати и инсталации и да планира и провежда
опитни измервания на топлопреносни характеристики.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, онагледени с подходящи
илюстрации, практически упражнения с опознавателно-оценъчен характер и консултирана
самостоятелна работа. Оценката по дисциплината се оформя от успешно решени през
семестъра две контролни работи и успешно решена и самостоятелна курсова задача.



Код 25.40. Учебна дисциплина: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ
СИСТЕМИ

Семестър - I ECST кредити - 3,0
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА; тел. 032/603-883.

Факултет - Технически, телефон 032/643-126
Вид на обучението Общо часове Часове за седмица

ЛЕКЦИИ 30 3
Семинарни упражнения 15 3
Практически упражнения
Курсов проект

Лектор: доц. д-р ИВАН МАСЛИНКОВ; кат. “Електротехника и електроника”; тел. 032/603803.

Анотация:
Настоящата учебна дисциплина е изборна и се изучава в магистърския курс на обучение на
специалности “Топлотехника” и „Енергийна ефективност”. В нея бъдещите инженер-
магистри се запознават с електроснабдяването, електрообзавеждането и електро-
задвижванията в промишлените предприятия и производствените помещения. По-
подробно се разглежда електрическата част на топлотехническите системи - топлинни,
хладилни и климатични съоръжения (нагреватели, вентилатори, компресори, помпи).
Специално внимание е обърнато на изискванията за електробезопасност. Правят се и
препоръки за пестене на електроенергия.

Входни връзки:
“Електротехника и електроника”, „Физика” и „Автоматика” от бакалавърския курс на
обучение.

Изходни връзки:
Знания по “Електрообзавеждане на топлотехнически системи” са необходими при
проектиране на електрическата част на проекта по “Проектиране на топлинни системи” и
във връзка с дипломната работа.

Съдържание на дисциплината:
Общи сведения за производството, пренасянето и разпраделението на електрическата
енергия; Електроснабдяване на предприятия; Електробезопасност; Изисквания на
стандартите към елементите на вътрешните мрежи и електрическата част на
промишлените съоръжения; Подобряване на фактора на мощността в предприятията;
Електрозадвижване на вентилаторни, въздуходувни, компресорни и помпени агрегати;
Електрообзавеждане на електро-нагревателни съоръжения; Осветителна техника.

Технология на преподаване:
Занятията се онагледяват със слайдове, разглобени електрически устройства и апарати,
както и с множество проспекти, таблици, класификации, стандарти и др. Посещават се
предприятия с цел разглеждане и демонстрации на електрическата част на
топлотехнически машини, съоръжения и системи. През семестъра се насърчава
самостоятелната работа на студентите, като изготвяне на справки, реферати и доклади и
др. такива. Консултират се студентите по електрическата част на проекта по “Проектиране
на топлинни системи”.
Знанията на студентите се проверяват и оценяват чрез устни и писмени препитвания (и
тестове) по време на семестъра. В края на семестъра се оформя текущата оценката.



Код: 01.04               Дисциплина: ХИМИЯ
Семестър: І ECTS кредити: 3
Форма за проверка на знанията:  изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство:     катедра”Неорганична химия
                                               и физико-химия”,  тел. 032/ 603621
Факултет:   ТЕХНИЧЕСКИ,  тел. 032/ 603699,  032/ 603617

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за седмица

1. Лекции
І семестър 15 1
2.    Упражнения
2.1. Семинарни
2.2. Практически
І семестър

10
20

2
2

Курсов проект

Лектор: проф.д.х.н. Богдан М. Ангелов, катедра ”Неорганична
                                   химия и физико-химия”,  тел. 032/ 603621
Анотация:
Дисциплината “Химия” е основна дисциплина, която се изучава от студентите

на четири специалности от Техническия факултет през първата степен на обучение.
Целта на обучението по химия е да се усвоят основни принципи, отнасящи се

до строежа и свойствата на веществата,  механизма на електрохимичните процеси и
приложението на електрохимичните източници на ток, както и с въпроси на металното
състояние, корозията на металите и сплавите и защитата от корозия.

Разглеждат се също методите за получаване и свойствата на органични
полимери, използвани като конструкционни материали, както и някои неорганични
полимерни материали.

Придобитите знания и умения по химия ще позволят на завършилите инженери
да решават технико-химически и физико-химически проблеми, свързани с избора и
приложението на използваните материали и технологии.

Съдържание на дисциплината:
Дисциплината “Химия” включва кратки основни раздели на общия курс по

химия, съответно подбрани за целите на инженерно-техническото направление.
Това са следните теми: Основни понятия и закони в химията (застъпена е

основно при лабораторните семинарни упражнения); Структура на атомите и
молекулите; Периодичен закон и периодична система на химичните елементи;
Метална връзка, основни физични и химични свойства на металите;

Вода: изисквания за топлопренасяща течност, твърдост на водата – методи за
определяне и понижаване; Електрохимични елементи и реакции, електролиза,
галванични елементи и акумулатори; Корозия на металите и сплавите, защита от
корозия; Органични и неорганични полимери.

Входни и изходни връзки на дисциплината:
Дисциплината “Химия” има пряка връзка с дисциплините “Приложна физика” и

“Материалознание”, както и с дисциплините на съответните технически специалности.

Преподаване:
Основната част от лекционния материал се представя чрез мултимедия, в

пълен текст, което включва и необходимата за онагледяване графична и таблична
информация.



Практическите занятия се провеждат в основно обновена химична лаборатория.
Знанията на студентите се проверяват през семестъра чрез писмено и устно
препитване.



Код 23-01.               Учебна дисциплина:                       ФИЗИКА

Семестър:  първи,втори                                       ЕCST кредити 3,0

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 21-08.                                                    Висша математика І
Семестър: първи                                                     ЕCST кредити 8
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за

седмица
Лекции 60 4

Семинарни упражнения 36 3
Практически упражнения 9 3

Лектори:
Доц. д-р Надежда Петрова;  кат. “Математика и физика”; тел603 744
Анотация: Целта на курса е да се въведат основните понятия, на математическите
дисциплини “Линейна алгебра”, “Математичен анализ” и “Аналитична геометрия” и да се
посочат областите им на приложение в другите технически и технологични дисциплини. В
по-голямата си част понятията се дават илюстративно, като само при определени случаи се
демонстрират методи на доказателство.Основните примери се разглеждат в лекциите. В
семинарните занятия се разглеждат някои от приложенията. При трансформиране на
семинарните в практически занятия в компютърен клас има готовност да се разглеждат и
практически задачи, свързани с по-голям обем изчисления.
Съдържание на дисциплината: Съответствия. Операции. Линейно пространство.
Матрици. Системи линейни уравнения. Полиноми. Числови редици. Функция на една реална
променлива – изследване. Аналитична геометрия. Линеен оператор.Неопределен интеграл.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия
входни връзки
¨      знания от средния курс на обучение по общо математически понятия и функция на
една променлива;
¨      начална компютърна грамотност;
¨      умения за самостоятелно използване на учебни материали.
изходни връзки
¨      изучаваните понятия са основни за другите технически и технологични дисциплини.
¨      След изясняване смисъла на новите математически понятия се акцентира върху
приложението им в конкретни задачи
¨      Чрез задачи за самостоятелна работа се цели всеки студент да покаже нивото на
осмисляне и използване на преподавания материал.
¨      Ако се осигури практическо обучение са подготвени материали за самостоятелна
работа на студентите в компютърен клас.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с шрайбпроектор
и мултимедия.  Семинарните  занятия се водят в семинарна зала,  а практическите –  в
компютърен клас. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез
контролни и задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по дисциплината се извършва
като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)



Код 21-09.                                                    Висша математика ІІ част

Семестър:  втори                                       ЕCST кредити 7
Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра .”Математика и физика”, тел. 603 744
Факултет : “Технически”

Вид на обучението Общо
часове

Часове
за
седмица

Лекции 60 4
Семинарни упражнения 45 3
Практически упражнения

Лектори:
доц. д-р Пенка Георгиева;  кат. “Математика и физика”; тел603 744,
Е-mail: mat_uht@abv.bg

АНОТАЦИЯ
В дисциплината са включени основни дялове от математиката, като определен
интеграл и приложения, функция на повече променливи, многократни интеграли,
редове и диференциални уравнения. Тези знания са необходими за изучаването
на фундаментални и специални дисциплини по съответните специалности.
Предвидена е геометрична и приложна интерпретация на изучавания
материал.
Съдържание на дисциплината: Определен интеграл. Функция на повече променливи.
Диференциална геометрия. Многократни интеграли. Числени и функционни редове.
Диференциални уравнения.

Необходими условия
входни връзки
¨ знания от Висша математика I част,
¨ основна компютърна грамотност;
¨ умения за самостоятелно използване на учебни материали.
изходни връзки
¨ придобитите знания и умения се прилагат в други изучавани дисциплини.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с шрайбпроектор
и мултимедия. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни
и задачи за самостоятелна работа. (Оценяването по дисциплината се извършва като
интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)



Код: 22-10 Съпротивление на материалите
Семестър: трети, четвърти                                            ECST кредити    - 5
Форма за проверка на занятия: изпит;                      вид изпит: писмен.
Методично ръководство:катедра „Техническа механика и машинознание”,тел:603-736
Факултет: Технически

Вид на обучение Общо
часове

Часове за
седмица

Лекции 60 2
Упражнения:
-практически
-лабораторни

45
15

2
3

Лектори:
1. проф.д-р инж. Симеон Васков Василев, катедра ”Техническа механика и машинознание”,

тел. 603-743, вътр. 343
2. гл.ас.д-р инж. Калоян Георгиев Ангелов, катедра „Техническа механика и

машинознание ,тел. 603-829, вътр. 429.
Анотация: Съпротивление на материалите фундаментална общо инженерна дисциплина , ,
имаща за цел да положи основите на инженерната подготовка на обучаемите. Предмет на
дисциплината са инженерните пресмятания на конструкциите и техните възли и елементи на
якост, коравина и устойчивост. Всяка конструкция или инженерно съоръжение, за да изпълни
своето предназначение, трябва да притежава определени физико - механични свойства: якост –
да не се разрушава по действието на външни товари; коравина- да не се деформира повече от
допустимото с оглед правилното й функциониране; устойчивост – да възстановява
равновесната си форма. Като обект на разглежданията се приема модел на еластично-
деформируемо твърдо тяло.
Съдържание на дисциплината: Същност и методи за определяне на вътрешни ( разрезни)
усилия, напрежения, деформации и връзки между тях; елементарни и сложни видове
съпротиви; устойчивост на натиснат прът; енергетичните теореми и приложението им, за
определяне на деформациите, както и различни методи за решаване на статически
неопределими системи. Усвояването на лекционния материал се реализира чрез практически и
лабораторни упражнения.
Входни и изходни връзки:
Необходими условия:
Входни връзки:

- основна математическа подготовка, осигурена от обучението в средните училища,
както и в университетските курсове по Математика;

- подготовка по физика – от средно училище и университетския курс;
- подготовка по Механика на твърдото тяло- осигурена от университетския курс по

Статика и кинематика (Механика I  част);
Изходни връзки:

Учебното съдържание се използва в голяма част от последващите в Учебния план
общотехнически и специални дисциплини- Машинни елементи, Метрология и стандартизация,
Подемно- транспортни машини, Машини за механична и хидравлична обработка, Топлинните
машини и топлотехнически инженерни съоръжения, Специалните производствени машини за
хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост, курсовото и дипломно проектиране.

Технология на преподаване:
Лекциите са подготвени и се изнасят на необходимото теоретично равнище – с подробно и
последователно изнасяне на необходимите логически връзки между отделните елементи на
учебното съдържание. При изложението са спазени основните дидактически принципи и
аксиоматематичният   , основен при преподаването на всяка математическа дисциплина.
Онагледени са с достатъчно на брой схеми и чертежи. Прилагат се и редица съвременни



митоди на преподаване- програмния метод, търси се регулярно обратната връзка с обучаемите
чрез активното им участие в   на много от закономерностите и доказателства.



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.



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   27.37                                Дисциплина ЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА
	ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен

	Код      27.05             Дисциплина  ГОРИВНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                                       Вид на изпита: писмен

	Код   27.39                       Дисциплина ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОПЛИННИ СИСТЕМИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен

	Код      27.02                            Дисциплина  ТЕРМОДИНАМИКА
	Форма за проверка на знанията: изпит                                        Вид на изпита: писмен

	Код  27.13                Дисциплина ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   27.30                                                      Дисциплина СПЕЦИАЛИЗИРАЩА  ПРАКТИКА
	Форма за проверка на знанията: писмен отчет                Вид на изпита: защита пред комисия
	Форма за проверка на знанията: писмен отчет                Вид на изпита: защита пред комисия
	Форма за проверка на знанията: писмен отчет                Вид на изпита: защита пред комисия
	Код  27.16                Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
	Аудиторна заетост: 2,5 кредита




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

	Код  27.12                                              Дисциплина ПРОМИШЛЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ И
	ОБЕЗПРАШАВАНЕ
	Форма за проверка на знанията: ТО                    Вид на изпита:

	Код: 28. 28                      Дисциплина: Механика на флуидите
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен

	Код: 27.57Дисциплина: Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен

	Код: 28.04                       Дисциплина: Помпи, компресори и вентилатори
	Форма за проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен

	Код: 28.15                     Дисциплина: Техническа безопасност
	Форма за проверка на знанията: Контролна работа Вид на изпита: Текуща оценка
	Семестър VI                                 ЕCTS кредити 2.0ОКС “бакалавър”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: текуща оценка
	Практически  упражнения
	Семестър IV                                ЕCTS кредити 2.0ОКС “бакалавър”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: текуща оценка
	Практически  упражнения
	Семестър I                                 ЕCTS кредити 2.0ОКС “бакалавър”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: текуща оценка
	Практически  упражнения
	Семестър                                  ЕCTS кредити 2.0ОКС “МАГИСТЪР”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: текуща оценка
	Практически  упражнения
	Семестър I                                 ЕCTS кредити 1.5ОКС “МАГИСТЪР”

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: текуща оценка
	Практически  упражнения

	Код:   25.13                Дисциплина: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код      27. 67
	Дисциплина АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ
	Форма за проверка на знанията: изпит           Вид на изпита: писмен

	Код      27. 08                     Дисциплина ОТОПЛИТЕЛНА ТЕХНИКА
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код      27.11                     Дисциплина   СУШИЛНА ТЕХНИКА
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   27. 24  Дисциплина: ВТОРИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   27. 28  Дисциплина: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   27. 38  Дисциплина: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И  СГРАДИ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код  27.20                        Дисциплина ИЗПАРИТЕЛНА ТЕХНИКА
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: текущ контрол
	Форма за проверка на знанията: Изпит           Вид на изпита: Тест писмен

	Код  27.41                        Дисциплина ТОПЛИННА ИНТЕГРАЦИЯ И КОГЕНЕРАЦИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит           Вид на изпита: Писмен тест

	Код  27.21              Дисциплина ТОПЛИННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: текущ контрол

	Анотация: Б. АНОТАЦИЯ: Учебната дисциплина ,,Топлинни технологични системи” изучава процесите и техниката за топлинна обработка на хранителни продукти, а така също технологичните и топлинни схеми на основни хранителни технологии, за които технологичните изисквания са определящи фактори на организацията и провеждането на топло- и масообменните процеси.
	Съдържание на дисциплината: Отделено е внимание на процесите и техниката за топлинна обработка - бланширане, пропарване, стерилизация, варене, опушване, печене и др. В учебните теми се акцентира на параметрите на топлинния технологичен режим, особеностите в конструкцията на апаратите и съоръженията и методологията на проектните и проверочните изчисления. Включени са теми, свързани със специфичните методи и техника за топлинна обработка - свръхвисокочестотно и инфрачервено загряване.
	Код 22.04.01Б – І част; 22.05.02Б – ІІ част
	Дисциплина Приложна геометрия и инженерна графика І и ІІ част
	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   22-12  Дисциплина  Машинни елементи
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   22-18  Дисциплина  Приложна механика
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   22-03  Дисциплина  Машинознание
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен

	Код   22-03  Дисциплина  Машинознание
	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
	Код  27.01             Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
	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
	Анотация:  Курсът “Топлообменни апарати” /ТА/ запознава студентите с типовете конструкции топлообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, 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 топлообменни апарати.

	Форма за проверка на знанията:  изпит                         Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Travail en classe : 2,5 crédits




	Forme pour contrôle de savoirs : examen            Type de l’examen : écrit

	Код                       Дисциплина ТОПЛО - И  МАСООБМЕННИ  АПАРАТИ
	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.
	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.
	Код  27.01             Дисциплина ТОПЛОТЕХНИКА
	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
	Анотация:  Курсът “Топлообменни апарати” /ТА/ запознава студентите с типовете конструкции топлообменни апарати. Изучават се научните и научно-приложните принципи за изчисляване и конструиране на апаратите. Разглеждат се методите за топлинни, 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 топлообменни апарати.


	Код  2707                                          Дисциплина Масообменни уредби
	Форма за проверка на знанията:  изпит                         Вид на изпита: писмен
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Анотация:  Курсът “Масообменни уредби” (МУ) запознава студентите с основните масообменни процеси ( дестилация, ректификация, абсорбция, адсорбция и екстракция), с типовете конструкции масообменни апарати и принципните схеми на масообменни уредби. Разглеждат се научните и научно-практическите методи за изчисляване на процесите и апаратите, както и принципите на проектиране и компановка  на масообменните уредби, с което се дават необходимите теоретични знания и практически умения за проектиране в тази област на техниката.
	Travail en classe : 2,5 crédits




	Forme pour contrôle de savoirs : examen            Type de l’examen : écrit

	Код                       Дисциплина ТОПЛО - И  МАСООБМЕННИ  АПАРАТИ
	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
	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
	Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен

	Код: 07.02                          Дисциплина: НЕМСКИ ЕЗИК
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка

	Код: 07.04                          Дисциплина: РУСКИ ЕЗИК
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:


	Код: 07.03                          Дисциплина: ФРЕНСКИ ЕЗИК
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка
	Анотация:


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



