
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплината: 

Математика 

Код: CsATE01 

 

Семестър: 1  

Вид на обучението:  

Лекции,  

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  

проф. дмн Гани Трендафилов Стамов (ИПФ – Сливен), тел.: 0895586496, email: gstamov@abv.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно- педагогическия 

факултет – Сливен при Технически университет – София, за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да изясни основни понятия на математическия 

анализ на функция на повече от една променлива, диференциалните уравнения, теорията на 

полето и операционното смятане, както и да обучи студентите за ефективно прилагане на 

получените знания при формулирането, анализирането и решаването на приложни задачи.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината изгражда мост между получените 

знания от Висша математика I, II и съответно второто университетско ниво на изучаване на 

математически анализ на повече променливи, диференциални уравнения, теория на полето и 

оператори на Лаплас. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по Висша математика I, II части. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Традиционни лекции и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по дисциплината се контролира чрез текуща оценка, оформена с писмен изпит по 

време на сесията. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Петров Л., Д. Беева. Модули 4, 5. София, 2007; 2. 

Маринов М. и колектив. Задачи за упражнения по висша математика І,ІІ. 2006; 3. Проданов И., 

Н. Хаджииванов, И. Чобанов. Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане. 

СОФТЕХ, София, 2006; 4. Бояджиев Л., О.Каменов. Висша математика 3. СИЕЛА, София, 2002; 

5. Пашева В., Я. Арнаудов. Основи на числените методи. ТУ-София, 2002; 6. Каменов О. Висша 

математика 2. СИЕЛА, София, 2001; 7. Доневска С., И. Трендафилов. Висша математика – 

Приложен математически анализ на една променлива. СИЕЛА, София, 1998; 8. Пеева К. 

Математически анализ. София, 1997; 9. Чешанков Б., А. Генов. Математически анализ II. 

София, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gstamov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:  

Техническа механика 

Код: CsATE02 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции,  

Семинарни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа,  

СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОРИ:  

проф. д-р инж. Иванка Монева (Колеж - Сливен), тел.: 0895586450, email: imoneva@abv.bg 

доц. д-р инж. Мина Цонева (ИПФ - Сливен), тел.: 0895586457, email: mina_todorova@abv.bg   

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина в учебния 

план за студентите от специалност „Автотехническа експертиза“ при Техническия университет 

– София, образователно-квалификационна степен „магистър“, допълващо обучение.  

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

могат да прилагат знанията си в области на съвременната наука и техника, разглеждащи важни 

въпроси от механизацията на процесите, напреженията и деформациите на деформируемите 

твърди тела, якостното и деформационно пресмятане на машиностроителните елементи, 

движението на различни материални обекти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кинематика на релативното движение 

на материална точка. Динамика на несвободна материална точка. Динамика на движение на 

твърдо тяло. Аналитична статика и динамика. Някои сложни съпротиви. Енергетичен метод за 

определяне на преместванията. Решаване на статически неопределими системи. Загуба на 

устойчивост на натиснати пръти. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Физика и Mатематика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Златанов, В. Методично ръководство за изпълнение 

на курсова работа по Механика II част. Пловдив, Акад. изд. на УХТ, 2012; 2. Бъчваров  С., 

Механика - II част. Пловдив, Акад. изд. на УХТ, 2011; 3. Мандичев Г.  Съпротивление на 

материалите.  изд. на  ТУ – София, 1996; 4. Мандичев Г. и  др.,  Сборник от задачи и 

методически указания по съпротивление на материалите.  София, 1993; 5. Бъчваров С., А. 

Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов. Методично ръководство за решаване на задачи по 

теоретична механика -  I I част. ДИ  “Техника”,  1992; 6. Бъчваров С., А. Джонджоров, Б. 

Чешанков, Н. Малинов. Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика 

-  I част. ДИ  “Техника”,  1990; 7. Писарев А., Ц. Парасков, С. Бъчваров. Курс по теоретична 

механика, Ι част. София, Техника, 1988. 8. Писарев А., Ц. Парасков, С. Бъчваров. Курс по 

теоретична механика, ΙΙ част. София, Техника, 1986. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Теория на механизмите и 

машините 

Код: CsATE03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

Курсовa работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Мина Цонева (ИПФ – Сливен), тел.: 0895586457, email: mina_todorova@abv.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина в учебния 

план на професионално направление “Машинно инженерство”, специалност ”Автотехническа 

експертиза” за студентите, допълващо обучение, образователно-квалификационна степен 

“магистър”. 

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

могат да анализират структурата на механизмите, да извършват кинематичен и динамичен 

анализ на машините. В курса студентите ще имат възможност да се запознаят с механизми 

намерели широко приложение в практиката. Студентът се запознава с програмен продукт 

Matlab за симулация. Програмата се използва за решаване на инженерни задачи, анализ и 

визуализация на резултатите.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Структурна теория на механизмите. 

Кинематика и кинетостатика на равнинно лостови механизми. Равнинни гърбични механизми. 

Зъбни механизми. Динамика на механизмите и машините. Последователно в няколко раздела от 

лекциите могат да се получат основни знания за проектирането на механизми, като за основа 

служат общите закони на механиката подпомагани от различни математични методи.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Висша математика, Векторна и  Матрична 

алгебра, Механика, Съпромат, Машинни елементи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 

лабораторни упражнения с протоколи. По време на лекции на студентите се раздават материали 

съдържащи по особени фигури с цел да улеснят работата по дисциплината. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Живков В. и колектив. Анализ и синтез на 

механизми с помощта на MSC ADAMS. издателство на ТУ-София, 2015; 2. Гълъбов В. и др. 

Ръководство за курсово проектиране и задачи по Теория на механизмите и машините. ТУ-

София, 1996; 3. Генова П. Теория на механизмите и машините. София, 1994 г; 4. Ценов П. 

Ръководство за курсово проектиране по ТММ. София, 1988; 5. Неделчев Н. и др. Ръководство за 

упражнения и курсово проектиране по ТММ. Техника, 1985; 6. Минчев Н. и др. Теория на 

механизмите и машините. Техника, 1980. 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:  

Машинни елементи 

Код: CsATЕ04 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции, 

Семинарни упражнения, 

Лабораторни упражнения, 

Курсов проект 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 

СУ – 2 часa, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 7 

ЛЕКТОР:  
проф. д-р Андреас Хараламбус, (Колеж-Сливен), email: charalambus@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина в учебния 

план за студентите от специалност „Автотехническа експертиза“ при Техническия университет 

– София, образователно-квалификационна степен „магистър“, допълващо обучение.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 

теорията, изчисляването, конструирането и изследването на машинните елементи с общо 

предназначение.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината Машинни елементи  се разглеждат 

основните видове машинни елементи: разглобяеми, неразглобяеми и пресови съединения, 

еластични елементи, оси, валове, лагери, съединители и предавки. Студентите се запознават с 

методите за проектиране, основаващи се на различни критерии за работоспособност на 

машинните елементи.   Лабораторните упражнения са разработени така, че всяка тема е 

посветена на конкретни машинни елементи и запознава студентите   с устройството им и с 

опитното определяне на техни важни технически характеристики. Курсовият проект има за цел 

добиване на практически опит за разработване на конструктивна документация на изделие с 

използване на справочна литература и стандарти. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на придобити познания по “Математика”, 

“Съпромат”, “Материалознание и технология на металите” и “Техническа механика”.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с презентации на съдържанието на 

отделните теми. Презентациите се предават на студентите още при първата лекция. По време на 

лекции те допълват материалите със съществени изводи и формули и си водят допълнителни 

бележки. Относно лабораторните упражнения цялата лабораторна група изпълнява една тема 

под ръководството на асистента. Студентите предварително се подготвят върху теоретичната 

част. Всяко лабораторно упражнение завършва с изготвяне на протокол и защита на същия пред 

асистента.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит на края на семестъра и курсов проект. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димчев Г., Кр. Захариев. Машинни Елементи Част 

1. Софтрейд, София, 2004; 2. Атанасов Н., Кр. Захариев, П. Панайотов. Курсово проектиране по 

машинни елементи. Tехника, София, 2001; 3. Атанасов Н., Кр. Захариев. Машинни Елементи – 

Цикъл онагледени лекци  – Част 1. ВМЕИ „В. И. Ленин”, София, 1990; 4. Лефтеров Л., (ред.) и 

др. Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. ДИ „Техника”, София, 

1984; 5. Арнаудов К. Б. и др. „Машинни Елементи”. ДИ Техника, София, 1980; 6. Христов Д. и 

др. Пресмятане и Конструиране на Машинни Елементи /ПКМЕ/. Техника, София, 1980. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Материалознание 

Код: СsАTЕ05 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р инж. Милко Йорданов (ИПФ – Сливен), тел.: 667 313; email: m_yordanov@ tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно- педагогическия 

факултет - Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да допълни знанията на студентите за структурата, 

свойствата, приложението и основните методи за обработване на машиностроителните 

материали (метални, полимерни и композиционни), които са необходими при изготвяне на 

автотехническа експертиза. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в дисциплината са: Структура и 

свойства на чистите метали; Структура и свойства на металните сплави; Неметални материали, 

използувани в автотранспортната техника – полимери, еластомери, техническа керамика, 

прахови и композитни материали - свойства и област на приложение; Технологии за 

обработване на материалите с приложение в автотранспортната техника – леене, заваряване, 

пластично деформиране, струговане, шлифоване, полиране, електрофизични методи за 

обработване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Математика, Химия, Физика и Учебна практика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на нагледни материали и мултимедия, 

участие в лабораторни упражнения; изготвяне на протоколи. 

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

семестъра; устна защита на протоколите от лабораторните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Йорданов М., К. Димитров. Ръководство за 

упражнения по Материалознание и технология на материалите. София, ИТУС, 2015; 2. 

Йорданов М., С. Ламбов, В. Райчев, П. Чобанов. Ръководство за лабораторни упражнения по 

Материалознание. София, ИТУС, 2015; 3. Callister W. Materials Science and Engineering - An 

Introduction.7Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2007; 4. Ламбов С. Материалознание. Част: Неметални 

конструкционни материали (свитък лекции). Сливен, 2005; 5. Желев А. Материалознание - 

техника и технология. Т2: Технологични процеси и обработваемост. София, Булвест, 2002; 6. 

Анчев В. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание. София, ИК 

”Кинг”, 2001; 7. Ламбов С. Ръководство за лабораторни упражнения по полимерни материали. 

Сливен, 2001; 8. Бучков Д., М. Кънев. Материалознание, София, Техника, 1999; 9. Желев А. 

Материалознание - техника и технология. Т1: Получаване на машиностроителните материали. 

София, ДЕМАКС, 1999; 10. Гогачев Ив. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по 

"Металознание и термично обработване на металите". София, Техника, 1989; 11. Калев Л. 

Технология на машиностроителните материали. София, Техника, 1987. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Приложен софтуер 

Код: СsАTЕ06 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж. Михаела Топалова (ИПФ – Сливен); email: m_topalova@tu-sofia.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно - педагогическия 

факултет – Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят интерфейса и придобият 

знания и умения за прилагане на основните подходи и техники за създаване, редактиране и 

документиране на детайли и сглобени единици на обекти от  автотранспортната техника в 

средата на системата за инженерно проектиране SolidWorks. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: създаване на обекти от инженерни 

компоненти; създаване и редактиране на 3D модели на призматични, ротационни и тънкостенни 

тела; създаване на модификации на обекти и работа с параметрични таблици; създаване и 

редактиране на сглобени единици – връзки между компонентите в сглобените единици; 

използване на библиотеки от стандартни елементи; създаване на чертежни документи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Информатика, Основи на конструирането, Машинни елементи, 

Теория на механизмите и машините. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения 

с приложение на CAD системи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Серия от тестове върху лекционния курс  и 

разработване и защита на практически задачи в средата на системата SolidWorks Design. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Материали по лекционния курс в електронен 

вариант; 2. Student
’
s Guide to Learning SolidWorks Software. Dassaut Systemes – SolidWorks 

Corporation, 2015, (www.solidworks.com/education); 3. Каравасилев Ог., В. Недялков и др., 

SolidWorks – Базово моделиране и чертежи. Книга I,C., ТехноЛогика ЕООД, 2008. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Автотранспортна техника 

Код: CsАТE07 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции, 

Лабораторни упражнения  

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р инж. Стоян Георгиев (Колеж – Сливен), email: stoyan_gg@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно - педагогическия 

факултет - Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

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

имат познания по основите на теорията и конструкцията на автомобилната техника.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се експлоатационните свойства, свързани с 

движението на самоходната машина, а именно: динамичността, енергийната (горивната) 

икономичност, управляемостите, устойчивостта, проходимостта и плавността на движението. 

Освен това дисциплината има за цел да даде познания по конструкцията на отделните детайли, 

възли и агрегати на автомобила отделно и като цяло, по основните натоварвания и 

изчислителни режими, както и да запознае студентите с материалите, използвани в 

конструкциите и начините за тяхното оразмеряване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Теоретична механика, Теория на механизмите и машините, 

Термодинамика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Двигатели с вътрешно 

горене. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на комплект схеми, лабораторни 

упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяване чрез писмен семестриален изпит, 

на който се разработва от всеки студент по два теоретични въпроса от лекционния материал и 

един практически насочен въпрос от лабораторните упражнения.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров Й. Теория на автомобила, трактора и 

кара. Техника, София, 1991; 2. Найденов Л. К. и др. Автомобили. София, Техника, 1990; 3. 

Морчев Е. Конструкция, проектиране и изчисляване на автомобила. С., Техника, 1983; 4. 

Любенов С. Трактори и автомобили. София, Земиздат, 1978; 5. Велев Н. М. Теория и 

изчисление на трактора и автомобила. С., Земиздат, 1972. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:  

Надеждност и техническа 

диагностика на автомобилната 

техника 

Код: CsАТE08 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции,  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Васил Бобев (Колеж - Сливен), email: v_bobev@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно – педагогическия 

факултет - Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е: студентите да 

изучат и да могат да прилагат методите и техническите средства за поставяне на техническа 

диагноза; да прогнозират остатъчния ресурс на АТТ; да определят вида и обема на 

профилактичните въздействия. В края на обучението си студентите ще познават: причините и 

видовите откази в АТТ; параметрите, които определят експлоатационната надеждност на АТТ; 

законите за разпределение на случайните величини и тяхното използване при определяне 

надеждността на АТТ; теоретичните основи на техническата диагностика; методите и 

средствата за техническа диагностика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса са включени основните моменти от 

надеждност на АТТ. Основни понятия и определения. Откази в АТТ. Закони за разпределение 

на случайните величини и тяхното използване при определяне надеждността на АТТ. 

Конструктивни и технологични фактори, осигуряващи надеждността на АТТ. Експлоатационни 

фактори, гарантиращи надеждността на АТТ. Теоретични основи и технология на техническата 

диагностика. Автоматизирани системи за техническа диагностика на АТТ.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по: Математика, ДВГ и АТ. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения. При лабораторните 

упражнения студентите анализират вида на отказите и степента на износване на основните 

детайли в АТТ. Определят експлоатационната надеждност на АТТ. Запознават се с практическо 

приложение на методите за техническа диагностика. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Сестримски Д. Диагностика на автомобила. С., 

Техника, 1989; 2. Симеонов Е., Б. Трайков. Ръководство за лабораторни упражнения по 

надеждност, диагностика и поддържане на автотранспортните средства. С., ВМЕИ, 1989; 3. 

Димитров П. Ръководство за лабораторни упражнения по диагностика на ДВГ. С., ТУ, 1995. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Двигатели с вътрешно горене 

Код: CsATE09  Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции,  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  
проф. д-р инж. Иванка Кирилова Монева (Колеж – Сливен), email: imoneva@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно - педагогически 

факултет - Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Усвояване на основите на теорията на ДВГ, 

методите за топлинно изчисляване и определяне на основните им размери, знания за 

кинематиката и динамиката на механизмите, знания по конструкцията, проектирането и 

изчисляването на ДВГ, основните изисквания при тяхната експлоатация и съвместната им 

работа със задвижваните работни машини. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Термодинамични и действителни цикли 

на буталните ДВГ. Индикаторни и ефективни показатели. Режими на работа и характеристики 

на ДВГ. Смесообразуване, свръхпълнене и образуването на токсични вещества в цилиндъра и 

концентрацията им в отработилите газове на ДВГ и  начини за тяхното намаляване. Компановка 

и конструктивни особености на ДВГ, кинематика и динамиката, конструкцията на основните 

механизми и системи. Натоварване и якост на отделните възли и детайли и изискванията към 

тях.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Топлотехника, Механика на флуидите, Механика, Съпротивление на 

материалите, Теория на машините и механизмите, Машинни елементи и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на  мултимедия и нагледни 

материали. Лабораторните упражнения се провеждат в лабораторията по “Двигатели с 

вътрешно горене”.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров П. И. Двигатели с вътрешно горене I ч., 

(Теория на буталните двигатели с вътрешно горене). София, 1998; 2. Димитров П. И. 

Ръководство за лабораторни упражнения по теория на ДВГ. София, 1994; 3. Маслинков С. С. и 

др. Теория на двигателите с вътрешно горене. София, 1993; 4. Бояджиев К. Б. и др. 

Автотракторни ДВГ. София, 1990; 5. Лилов Ц. И др. Автотракторни двигатели. С., Земиздат, 

1985; 6. Бояджиев К. И др. Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ. С., Техника, 1984; 

7. Орлин А. С. Конструкция и разчет паршеньх и комбинированъх двигателей. Москва, 1973. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Поддържане и ремонт на автомобилна 

техника 

Код: CsATЕ10 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции, 

Лабораторни упражнения, 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р инж. Господин Добрев Стефанов (ИПФ-Сливен), email: g.stefanovs@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно- педагогическия 

факултет - Сливен при Технически университет – София за образователно-квалификационна 

степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да придобият знания за системите за 

техническо обслужване и ремонт организацията на техническата експлоатация и ремонта на 

автомобилите, методите и средствата за дефектация и възстановяване на детайли.. 

Лабораторните упражнения изграждат знания и умения за извършване на техническо 

обслужване, контрол на техническото състояние на автомобилите, дефектоването и 

възстановяването на  детайли. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: техническо състояние и 

работоспособност на автомобилите, причини за изменение на техническото състояние на 

автомобилите, видове износване, гранични параметрите на техническото състояние на 

автомобилите, системи за техническо обслужване и ремонт на автомобилите, схеми на 

технологичния процес на поддържането на автомобилите, технологично обзавеждане 

техническа диагностика на автомобилите, почистване на автомобилната техника при ремонта, 

дефектация на  основни възли и детайли , методи за отстраняване на дефектите на 

автомобилните детайли, сглобяване, разработване и изпитване на автомобила и неговите 

агрегати, конструкционни материали в транспортното машиностроене, механична обработка, 

термична обработка на металите, измерване на твърдост.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Химия, Метрология и измервателна техника. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, лабораторни упражнения  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит върху лекционния курс (80%) и защита 

на протоколи от лабораторни упражнения (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Джонев Х. Ремонт на МПС. С., Техника, 2005; 2. 

Атанасов Т. Г. Ремонт на бутални и газотурбинни двигатели. ТУ-София, 2004; 3.  Станев Л. Г. 

Поддържане и ремонт на транспортната техника, 1 и 2 част. ТУ- София, филиал Пловдив, 2000; 

4. Стойков С.Н., Г.Б. Джонев, Технология на ремонта на автомобилите, Техника, София, 1991; 

5. Джонев Г., А. Дадикозян. Ръководство за лабораторни упражнения по ремонт на 

автотранспортни средства. ТУ – София, 1989; 6. Стойков С. Н. Технология на ремонта на 

автомобилите. ВТУ “Анг. Кънчев”, Русе, 1986. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Безопасност на движението 

Код: CsATE11 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции, Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л –  2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  
проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков (ИПФ – Сливен), skarapetkov@yahoo.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно - педагогически 

факултет – Сливен, образователно-квалификационна степен „магистър", допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на изучаваната дисциплина е да се спомогне 

за подобряване организацията и безопасността на движение у нас, чрез подготвянето на повече 

знаещи, убедени и дисциплинирани специалисти в областта на организацията и безопасността 

на движението по пътищата. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се характерните особености на движението 

на участниците в движението. Изследват се параметрите на транспортните и пешеходни 

потоци. Прави се прогнозиране за натоварването през следващите пет години. Въз основа на 

изследването и прогнозирането се разработва нов проект за организацията на движението. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по дисциплините “Техническа 

механика”, “Безопасност на движението”, “Техническо обслужване и ремонт на  автомобила”, 

“Автомобилна техника” и др. 

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

диапозитиви.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Карапетков Ст. Разследване на ПТП. Технически 

коментар за юриста. Технически университет – София, 2010; 2. Карапетков Ст. Автотехническа 

експертиза. Технически университет – София, 2005; 3. Гелков Ж. Безопасност на 

автомобилното движение. Русе, Технически университет, 1992; 4. Златанов И. Организация и 

безопасност на движението. София, 1985; 5. Афанасьев Л., А. Дяков, В. Иларионов. 

Конструктивная безопасность автомобиля. Москва, Машиностроение, 1983; 6. Сотиров Д. 

Проектиране на пътищата. София, Техника, 1983; 7. Бабков В. Дорожные условия и 

безопасность движения. Москва, Транспорт, 1982; 8. Клинковщейн Г. Организация дорожного 

движения. Москва, Транспорт, 1982; 9. Тодоров Т. Градско движение. София, Техника, 1979; 

10. Игнатов Н. Человек за рулем. Москва, Транспорт, 1976; 11. Закон за движение по пътищата 

/ЗДП/; 12. Закон за пътищата /ЗП/. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Екология на АТ 

Код: CsАТE12 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции,  

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л  – 2 часа,  

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

ЛЕКТОР:  
доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов  (ИПФ – Сливен),  email: dgstoyanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Автотехническа експертиза" на Инженерно-педагогическия 

факултет – Сливен при Технически университет – София, образователно-квалификационна 

степен „магистър“, допълващо обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е изграждане на специализирана култура на 

студентите в областта на „Екология на автомобилната техника“ чрез изучаването на редица 

въпроси като: видове основни замърсители на околната среда, емитирани от индустриалните и 

транспортните системи; методи и средства за минимизиране на вредните емисии; мониторинг и 

опазване на всички екологични сфери. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината изучава взаимовръзките в системата 

“човек – производство – околна среда” в тяхното интегрално единство. Разглеждат се следните 

основни теми: екологични системи; видове замърсители на околната среда; нормиране на 

замърсяването; разпространение на вредните вещества; естествена регенерация; методи и 

средства за опазване на околната среда. Запознава с механизмите на образуване и методите за 

намаляване на вредните вещества в отработилите газове на двигателите с вътрешно горене. 

Разглежда начините за определяне на вибрационните и шумови характеристики на 

автомобилите, както и методите за борба с високите нива на излъчваните вибрации и шум. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Висша математика, Химия, Физика, 

Топлотехника, Механика на флуидите, ДВГ, Шум и вибрации, Гориво-смазочни материали и 

др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, онагледени с табла и схеми. Лабораторни упражнения 

с протоколи, заверявани от асистента. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, включваща два периодични 

теста. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Димитров А.Й., Екология на автомобилния 

транспорт, ТУ-Варна, 2005; 2. Киров, Д., Охрана на труда и опазване на околната среда, 

Техника, С., 1992; 3. Севастакиев В, Живков В., Маринов Е., Динамика и трептения на ДВГ, 

София, Техника, 1986; 4. Маслинков Ст. и др., Теория на ДВГ, София, Техника, 1985; 5. 

Мирчев, В., Д. Минков. Замърсяване на атмосферния въздух и средства за опазване чистотата 

му, Техника, С.,1974. 
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