






Енергомашиностроителният факултет при
ВМЕИ ,,В. И. Ленин" се развива и утвърждава
като основен цеЕтър за подготовка на висо-
коквалифицирани инженерни и научни ка-
дри в областта Еа енергомашиЕостроенето и
текстилната техника. Факултетът все повече
се налага като водещ в развитието Еа наука-
та и техническия прогрес и интеграцията на
науката с практиката в тези области.



рез гIебната 1945/1946 г. към .Щърж;lвIIото
висше техническо гIиJIище в София е от-
крит Маппrrrrrо-технологFlеският факул-
тет. За първи декан е избран доц. ишк. Карл

Славопшrров, а за председател на отдела ,,Машиtп{о инже-
Еерство" - проф. инж. Васил Геров. Така 1945 г. cт:lвa рож-
дената годшIа на Висшия м€uшинно-електротехничееки
институт (ВМЕИ), пряк Еаследник на МаIIrинно-техноло-
пrtlеския факултет.

Същата год{на .Щържавното висше техни!Iеско ytп.I-
Jмще се преимеЕryва в.Щържавна поJмтехника.

Към Мацпrr*rо-технологичния факултет Еа .Щържав-
ната поJмтехника се обособяват Еяколко отдела, между
които и отделът ,,Маrrтинно июкенерство" със специаJIно-
сти: общо мапrтлtостроене, топпинна техника, текстилна
техника, счlмолетостроене и др.

С по-голяма насоченост към тези спеIиаJIности са и
някои от първите катед)и като: ,,Общо ма[Iинознаfп,tе",
,,ТоплинЕа техника и техниtIеска термо.щ,IнаN&Iка",,,Хи-
д)авJIищй машини", ,,ПapIII,i .щигатели", ,,KoTJIDI и локо-
мотивно дело" и др.

Между първите десет хабилпrтираЕи rц)еподаватели на
Мацптнно-технологическия факултет са и мапIинЕите ин-
женери Аrгел Балевски, Карл Славоплrаров и Васил Геров,
които изграждат първите лаборатории и подбират от
първите виrrуски свои възIIитаниIц{, основна част от днеш-
Еите ръководrи кад)и във ВМЕИ .В. И. Леtпlн" и в Енер-
гомашIиЕостроителния му факултет.

Когато през 1953 г. [ържавЕата поJмтехника се раздеJIя
на четири самостоятеJIни висши уrебrпт заведения, към ед-
Еото от тях (МЕИ) се обособяват два факултета - Матrтино-
сц)оителен и Елекцlотехнически, с общо 21 катедри.

.Щекаlп,t на новия Мацплностроителен факултет са бwм:
проф. д-р Миrтчо Попов (1951-1955), доц. Георги Петров
(1955-195В), доц. Александър Атанасов (195В-1960) и цроф.
Васил Геров (1960-1963).

През 1963 г. броят на факултетите в МЕИ Еарастват на
пет. От МашплностроитеJIния се отдеJIиха Енергомаrrrино-
строитеJIниIят и Машинно-технологическият факултет. От-
тогава се брои и летоIмслеЕието на ЕМФ, кореЕите на коЙто
са в първия Машишrо-технологшrески факултет у Еас.

Понастоящем в структп)ата на ЕМФ са вкJIючени:
катед)а ,,Топло и яд)ена еЕергетика"
катедра,,ТопJмЕна и масообмеIпIа техника"
катед)а,,Хидlавлични машршIи"
катед)а,,Хидtоаерод{напп{ка"
катед)а,,Текстилна техника"



ПНИЛ,,Хидlодинамика и топлотехника"
ПНИЛ ,,Нови технологии за изгаряне на ЕискокалориtI-

rти горива"
ПНИЛ,,Яд)ена енергетика"
ОНИЛ ,,Хид)авлични и пневматичЕи задвижвания,

управления и системи".
Обуrават се над 2000 редовни и задочни студенти по

специаJIности от две професионални наrIни Еаправления:
,,Яд)еки и топлоенергийни технологии и системи"
специаJIЕост топлоенергетика
специчuIност ядрена енергетика
специ€Lпност топпиFIIIа и масообменна техника (за про-

мишлеността и строителството);
,,Машиностроене и уредостроене"
специаJIност хидро- и пIIевмотехника
специаJIност техника и технология на текстила и об-

лекJIото.
flo 19В2 г. към факултета бе и общообразователната ка-

тедра ,,Чужди езици".
През це.rшя lЕадесет и пет годишен период от само-

стоятелното съществуване Еа Енергомашиностроителния
факултет той се е оглавяваJI от деканIIте: проф. Васил Ге-
ров - 1963 г., проф. д.т.н. Георги .Щамянов - 1963-1964 г.,
проф. к.т.н. Щимиър Вълков 1965-1965 г., проф. инж.
Венцислав Маджирски 1965-1969 г., проф. д.т.н. Георги
.Щамянов 196}1971 г., проф. иЕж. Никола Тодориев
l97|-L972 г., rrроф. иЕж. Тенчо Тодоров 1973-1976 г.,
Ероф. д.т.н. Гарабед Мумджиян 1976-1983 г., проф. к.т.н.
Валери Милчев 19В3-19Вб г., доц. к.т.н. Недялка Хад-
жигенова 19В&-1987 г., доц. д.т.Е. Станчо Стамов от 1987
година.

Партийната организация на факултета е била винаги в
челните редIщи при провеждането на партийната политика
в областта FIа висшето образование и науката. Нейните чле-
нове )п{аствуват в усъвършенствуването на учеб-
но-възпитателния процес във факултета и института. Ха-
рактерно за първичната партийна организация на ЕМФ е
Ееиното единство, инициативност и принципност при ре-
шаване на многобройттите и сложни задачи, които възник-
ват в процеса на работата. Работата ва ППО към факултета
е ръководена съответно от партийните секретари: Толор
Щеков, Георги Щамянов, Кузо Кузов, Янко МихаЙлов,
Валери Милчев, Стоян Невенкин, Грозьо Грозев, Петър
Станков, Атанас Червендинев, Георги Николов, .Щинко
Палов и Валентин Обретенов.

Работата Еа административното ръководство
култета винаги активно е била подпомагаЕа от
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молската организаIц{я на факултета. От нейrште редпц,r
израсн:lха много отповорни Hiulrи партийtм и стопzlнски
ръковод{теJIи, Еагши работrмtца, TBopIц{ Еа техниtIеския
прогрес, хиляд{ способrп,r июкенерни кадри.

През изтекJIите годиЕи комсомолската организация е
отбелязала редща постижения във всестрilнЕия си жив_от,

От HaшIaTa факултетна комсомолска организация
щ)оизJIизат и Еякои иншryrативи, намериJIи Tpafoio място в
комсомолския живот на института. Hefoio дело е
възраждането на студентския символ - червените сту-
деЕIтски шапки (196В г.), пак тя е иншIиатор за
тържествеЕите послед{и лешIии на зЕлвърIIIваIIрiте иЕсти-
тута студеЕти, за клуба на отJIичника (19В0 г.) и др.

Работата на ФКО достойно е била оглавявана от комсо-
моJпцlте: Стефак Златев, Пенчо Пенев, Иван
ТЪркаланов, Иван Мплев, Стоян ,Щпмптров, Еикола Ле-
ков, Атанас Караиванов, Кприл Спмопски, Любомир
Шнков, Янко Запрянов, Николай Трендафплов, Ава-
кум Бондов, Цветан Попов, .Щинчо .Щинев, Кольо
Кръстев, Никола Стоянов, Иван Добрев, Илпя Кьосев,
Цольо Колев, Здравко Бедкев, Валерп Коцев, ГеоIlги
Иорданов, Методи Чимев, MaprrH Пенков, НиколаЙ
Обретепов.

В резултат на всеотдайната работа на преподавател-
ския колектив, на партиforата, rгрофсъюзната и комсо-
молската организация при факултета за времето Еа Еего-
вото съществуване досега са издадени около 250 уrебника и
}пrебrпr помагаJIа, Еад 90 на}цнопоrrулярrй кним и уrебrпа-
Iц{ за средЕите )rtмлища, 19 монографии, близо 2600 наrrrпt
труда. Бяха организирани и се укрегмха 3 проблемнонауч-
ни лаборатории и едЕа отраслова. Работено е по 147 ве-
домствени теми Еа стоЙност 2 900 000 JIв., по 376 теплrа по
отрасловия ILпан на обща стоЙност 5 В00 000 лв. и по 20В теми
от институтския Iшан Еа cmIforocT 190 000 лв. Организирана
е уrебно-производствена деЙност за над 1 000 000 JIв. и маJI-
ка моцsIост за производство Еа елементи за хид)zlвJIични
елементи с обем от 324 000 .гrв. Внедlетrи са резултати от
нагши разработки в rц)актиката с речuмзираЕ икономи-
чески ефект над 25 N{.пII. лева.

В резултат Еа цялата съвкупна дейност във факултета
силно се повиши качеството Еа професион:Uпlото май-
сторство на преподаватеJIите. Запцдтеш,r са около 100 ди-
сертfiIии в т. ч. б докторски и са обуrени и успецIно са се
дипломираJIи над 9000 инженери.

Нашата общественост високо оценява усиJмята Еа ко-
лектива на факултета. Неговите wlerroBe са Еосители на 40
ордеЕа,27 медала, 1В почетrпr знака на иЕститута,4 златни
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значки на ДКНТП, В златr*I значки и 19 rрамоти за пости-
жения Еа нлц{оЕaUIЕите преглед{ на ТНТМ, 13 дуrrпа са _

отJIиIIIIшц{ на министерство, 5 са носитеJIи на званието ,,За-
сJIужил деятел", 2 са лацlеати Еа Щиrrмтровска награда. Та-
кава е беглата обща p€lBrrocмeтKa за .пFадесет и пет год{ш-
ното развитие Еа ЕнергомашиЕостроителкия факултет при
ВМЕи ,,В. И. ЛеЕин".

Активно и пподотворIIо е сътрудIичеството на факул-
тета с Асоциация ,,Енергетика", АЕЦ ,,Козлодуй", ТЕЦ
,,Марlада-изток", СК ,,Промишлена енергетика", СО ,,Хи-
д)авлика", СО ,,Д3У", 3авод за технологично оборудване гр.
Стара 3агора, 3РЧ ,,Л. Калайджиев" гр. СJплвен, СК ,,Па,
i\л5rкотекс", СО ,,Климатична TexrIиKa" и др,





Чл.-кор. на БАН
проф. ЯКИМ

ивАнов
якимов

ОСНОВАТЕЛ
НА КАТЕДРАТА

Роден е гц)ез 1900 г. в Богданово, Бургаско. Завършмл е
през 1931 г. Ленинцlадския политехнически институт. Пос-
тъпил във ВМЕИ през 194В г. като доцент. от 1953 г. е про-
фесор, а от 1961 г. - член-кореспондент на БАН. Ръководител
е на катед)ата в периода 194В-1965 г. Починал е през 1965 г.
Бил е &lм.-peкTop и ректор на ВМЕИ. Пуб.rпrкувЙ е над 30
нагши труда в областта Еа парните и газовите турбини, из-
гаряЕе на нискокаJIориttни въгJIища и а,втоматизат{ия на
тоIшиЕни цроцеси.

Проф. Я. Якимов е активен борец rц)отив фашизма и ка-
пит€uIизма. През 1925 г. тоЙ е арестуван от фашистката
власт и със смъртна присъда е заточеЕ на остров Св. Ана-
стасия (по-късно наречен Болшевик). Той r{аствува в исто-
риtIеския бунт на острова, след което емигрира в СССР. В
Бъ"пгария се завръща след 9. 09. 1944 г. Награждаван е с
мЕого бъrrгарски и международIrи ордени и отJIичия.
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атедра ,,Топло и яд)ена енергетика" е осно-
вана през 194В г. под името ,,ПарЕи двига-
TeJrи и котл{" към Щържавната политехни-
ка. Основател и първи ръководител на ка-

тед)ата е доц. инж. Яким Иванов Якимов, по-късно про-
фесор и чл.-кор. на БАН. Първите двама асистенти са инж,
Симеон Батов и инж. Стефан.Щончев, а гц)ез 1950 г. постъпва
и инж. Марин Опрев. Първоначално се водят заt{ятия по две
д{сципJIини - Парнлt двигатеJIи и Парни котли, със студеЕ-
тите от отдела по маIIтиIil{о инженерство.

Преломен момент в развитието на катед)ата е 1953 г.,
когато се създ€ша Машинно-електротехЕи!Iески иЕститут и
в Машиностроителния факултет се обособява специал-
ността топлотехЕика. В рамките на тази специаJIност ка-
тед)ата Еасочва своята дейност изцяло към подготовка на
инженери за нуждите на изграждаilште се по това време то-
плоенергетика, котлостроене и енергогц)омишленост на
страната. От 1955 г. по предложение на проф. Я. Якимов е
утвърдено IIово наименование на катедрата - ,,Топлоенер-
гетика", а през 1962 г. се създава и самостоятелна специал-
ност топлоеЕергетика.

През периода 1953 - 1962 г. катед)а ,,Топлоенергетика" се
развива като ведущо уrебно и наушIо звено в нашата енер-
гетика. Към края на 1953 г. в нея постъIIват като редовни
асистенти инж. Н. Тодориев и инж. Г. Мумджиян. След
195В г. съставът на катед)ата бързо нараства. Постъпват
последователно като асистенти инж. Д. Узунов, инж. хим.
М. Иовчев, инж. Ив. Чорбаджийски, инж. Евг. Павтелов,
инж. Г. Гrryхов и др.

В съответствие с перспективите IIа развитие на енерге-
тиката в НРБ се развиват д}lнамично гrебrтите планове и
rтрограми на специаJIността топлоенергетика. Води се и
активна изследователска дейност в Еяколко нагц)авлеЕия
на топлоеЕергетиката - IIа първо място в областта на пра-
ховото горене. Широко известно е това участие на катед)а-
та, цреминаJIо от преустройство на промишлеЕи иgстаJIа-
Iц,Iи за щ)zlхово изгаряЕе към фундамеЕтiulните решения в
енергетиката ни, касаеilryI комппекса,,Марl.пlа-изток".

Пак от същите позIдрти още през 1965 г. зaлпочЕа после-
доватеJIното въвеждане на диеципJмните, свързани с яд-
реноенергийните техноломи и АЕЦ (9 годлни гц)еди вJIи-
зането в ексIшоатация на първия блок в АЕЦ ,,КозлодуЙ").
От 1973 г. спеIшаJIността се ц)еименува в тоILпо и яд)ена
енергетика. Същото наимеIIование придобива и катед)ата.

По-нататъшното задълбочаване на подготовката на
кад)и за ,щете силно свързани и при това добре разграни-



чеЕи ЕапРавлениЯ,,ТоплоеЕергетика.' и,,Ядрена еЕергети-
ка" гц)еминава гц)ез създаване на профи.тшrращи специали-
зациИ (19В3 г.) и от 19В8 г. на отделЕи специалности върху
основата на ЕовотО професионално направление ,,Ядрени и
топлоенергиftlтrт техЕологии и системи'. .

В дните на юбилея на ЕМФ катед)а ,,Топло и ядрена
енергетика" е един мощен 1^rебен, научноизследователски
и внедрителски комплекс. Тя има свой филиал в Раднево и
активно участвува в работата на Учебно-квалификаIIионен
комплекС - КозлодУй; ръковоДи и уrебно-методичната дей-ност на полувисшето уrебно заведение по яд)ена енерге-
тика в гр. Козлодуй.

От 1950 г., когато е дипломиран първият инженер топ-
лоенергетик в НРБ (М. Опрев), досега са обу.rени над 1600
иЕженери. Около 250 души са повишили квалафикацията
си в разпшIните форми на СЩК, а ýад 40 душrи са пол}пмли
кандидатска наrIна степен. Сега като редовни и задочни
аспиранти в катед)ата се обу.rават 1В специалисти.

Трудно е да се проследи динамиката на кад)овото раз-
витие на катед)ата, а още по-трудно е да се ранжират при-
Еосите на нейните съоснователи, но заслужава да бъдат
отбелязани имеЕата Еа чл.-кор. проф. Я. Якимов, на за-
cJý/жиJrиTe деятели проф. С. Батов, проф. М. Опрев и чл.-
кор. Н. Тодориев. Понастоящем акалемичният персонаJI на
катед)ата се състои от 35 души: преподаватели 24; нагrни
сътрудFIици - 11.

Преподавателският състав в зависимост от ЕаrIната
област, в която работи, е разделен на нrIколко сеюIии: тп)-
бпl*т, парогенератори, ТЕЦ и ЯЕЩ и автоматизация. Към
катед)ата са изградени и две проблемни наr{ноизследова-
телски лаборатории: ,,Нови техЕоломи за изгаряне на нис-
кокаJIориt{ни горива" (ръководител чл.-кор. проф. Н. То-
дориев) и ,,Яд)ена енергетика" (ръководител проф. С. Ба-
тов).

Науrноизследователската дейност на катед)а ,,Топло и
ядрена еЕергетика", започIIаJIа със спорадшIни наг{ни
проrIваЕия в начаJIото на 50-те години, дЕес е много ин-
тензивна. От 1962 г., когато катед)а ,,Топлоенергетика"
сключи своя първи наrIноизследователски и проектантски
договор за ,,РекоЕструираЕе на ТЕЩ Варна-градска" (две
години преди създаваЕето Еа НИС и около 20 г. цреди
създаване на Сектор проучване и проектиране гц)и ВМЕИ
.В. И.ЛеЕин"), до днес тази дейност гц)етърIIя значими ка-
чествеIIи и количествени промеЕи. Само през 19В7 г. от ка-
тедрата съвместно с ПНИЛ са разработеrм 34 теми на стоЙ-
ност 1В4 300 лева. Това означава, че по същество катед)а
,,Тогшо и ядрена енергетика" вече е съвременен rrебен
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на}п{ноизследователски комItпекс. тя е еЕин сплотен твор-
чески колектив с висок нагIен авторитет у нас и в чужбина.
В периода 196В - 19В8 г. катед)ата е оргаЕизатор на седем
нагIно-тек{и.Iески конфереrщии с междуЕародно участие
по ,,Топло и яд)еЕоенергийни проблеми на НРБ", в които са
взеJIи г{астие над 1500 учени от нашата страна и от чужби-
на. В катед)ата се провежда активЕа 5пrебна дейност. През
19В7 г. са четени лекции по 29 учебни дисциплиFrи във II и III
степен на обучение. Членовете на катед)ата притежават
над 50 авторски свидетелства и активно rIacTByBaT в меж-
дународни и ЕационаJIIIи наг{ни общности, От 197В г.
пниЛ по ,,НовИ технологии за изгаряне Еа нискокаJIориtt-
ните горива" е националеЕ проект Еа гц)авителството Еа
НР Бълiария в Програмата за развитие на ООН. Общо от
членовете на катед)ата са гцrбликувани над 1000 публика-
Iц,rи в нагши списаЕия у Еас и в чужбина и Еад 50 у.rебника,
rrебни помагала, монографии и др.

Сплотила в себе си поколението, създало осЕовите на
еЕергети!Iното образоваrтие у нас, катед)ата подготвя и
продължава да подготвя бъдещите кад)и на Националния
енергиен комплекс на НРБ, ръководейки се от девиза, че
енергията е като здравето - когато я загубим, тогава оценя-
ваме значекието й.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

НАПРАВЛЕНИЕ
,,топло- и ядрЕни
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ*

Основните гцlоблеми, по които се работи в тази на)чЕа
област, са: изследване на топлиЕната икономичност на ТЕЦ
и ЯЕЩ, автоматизираIIе Еа отчетната дейност на ПТО на
ТЕЩ,.ефективност на използуване на топIмнната енергия за
собствени нужди, автоматизираЕе гц)оектирането на то-
IUмЕни схеми, усъвършенствуване регуJмрането на то-
rtпоподаването в абонатrrите сташIии на системите за цен-
траJIизирано водоснабдяване, методи и средства за измер-
ваIIе разхода на тоIuIина в абонатттите стаЕlрпд, надеж.щIост
на топлофикаrIионни системи и обекти, ефективно изпол,
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зув€rне на топлинната енергия в индустриални обекти, изо-
лационЕи конструюц{и на топлогц)оводите, подобряване
икономичността на спомагатеJIните съоръжения, предот-
вратявzrне на корозионни цроцеси в ТЕЦ, изследваЕия върху
воднохими.Iния режим Еа топпоенергийни обекти и др.

В областта работят: цроф. к.т.н. Симеон Батов, доц.
к.т.Е. Милко Иовчев, доц. к.т.н. Недялка Хаджигенова,
доц. к.т.н. Константин Шушулов, доц. к.т.н. Мико Лаков,
гл. ас. инж. Георги Глухов, гл. ас. инж. Георги Рампов, ст.
ас. инж. Веселин Палазов, ст. ас. инж. Милко Ковачев, ас.
инж. Иван Геновски, н. с. инж. Иван Педан и н. с. инж.
Пенка Стамбо.тпйска, както и сътрудниците от ПНИЛ ,,Яд-
рена енергетика" н. с. к.т.н. Владипдир Велев и н. с. инж.
николай Петков.

НАПРАВЛЕНИЕ
,,турБини,

Основните гцlоблеми, по които се работи в тази на}чна
област, са: реконструкция на кондеЕзаIц,IоЕни парни тур-
бини за работа на влошен вакуум, работа на кондензацион-
ките турбини на моторен режим, модернизация на конден-
зационни турбини за работа с регуJIрФуемо пароотнемане,
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МОДеРНИ3аIЦ,IЯ Еа Щ)ОТОЧНаТа ЧаСТ ЧРф И3trОЛ3}rВПНе На
съвременЕи аероlрrнамиtlни профиJм на лопатъчЕите
решетки, изтичане през лопатъчЕи решетки при големи
дозвукови и свръхзвукови скорости.

В областта работят: проф. к.т.н. Марин Опрев, доц.
инж. .Щиtrмтър Узунов, гл. ас. июк. Марин Маринов и гл.
ас. инж. .Щимитър Попов.

НАПРАВЛЕНИЕ
,,пАрогЕнЕрАтори"

В тази нагша област се работи по следните rцlоблеми:
азтоматизация Еа оптимаJIно щ)оектцрд{е на котеJIIIи arpe-
гати, изгаряне на гц)омипшеюл и битови твърди отпадъци,
утилизация Еа отпадъчЕа топIмна, проектираЕе и рекоЕ-
струкц,Iя на rц)омишшеЕи и енергийrш парогеIIератори, сми-
лане Еа въгJIища във вентилаторни мелЕици, физико-ма-
тематическо модеJIиране на технолоп{[{ни схеми и процеси
за енергийно оползотворяване на високобаластни твърди
горива, усъвършенствуване на съществувацIи технологич-
ни схеми за подготовка и изгаряне Еа високобаластrrи го-
рива, изгаряне на горими суспензии.

В областта работят: чл.-кор. проф. Никола Тодориев,
доц. к.т.н. Иван Чорбаджийски, гл. ас. к.т.н. Бончо Бо-
нев, гл. ас. инж. Петьо Гаджанов, ас. иЕж. Тотьо Тотев,
както и сътрудниlц,Iте от ПНИЛ по ,,Нови технологии за из-
гаряЕе на нискокzLпорични горива" н. с. к.т.н. Христо То-
дориев, н. с. к.т.н. Методи Константинов, н. с. к.т.н. Ни-
кола Станков, н. с. инж. Кирил Карааrrгов, н. с. инж.
Вла.щамир Старирадев, н. с. инж, Красимир Латински и
н. с. инж. Иван Павлов.

НАПРАВЛЕНИЕ
,,АвтомАтизАция"

В тази научна област се работи по следните проблеми:
математическо моделиране на топло- и ядреноеЕергийrти
процеси, математиtIески методи за оптимизация на то-
[пиЕни и технологищIи цроцеси, топлотехЕиtIески измер-
вания и п)еди, изграждане и Еастройка на системи за авто-
матично регулиране на топлинни процеси, приложение на
микропроцесорЕи системи при управлеЕие на топло- и яд)е-
ноенергийни процеси, многокритериаJIни експертни си-
стеми за анаJIи3, сиЕтез и управлеFIие.

В областта работят: проф. д.т.н. Гарабел Мумджиян,
доц. к.т.н. Евгений Пангелов, доц. к.т.н. Тодор Ганчев,
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ilоц. к.т.н. Алексан4ьр Кирий, г.lt. ас. к.1,.н. jJa;teHt,tttl
СтаIтчев, ст. ас. инж. Иордан Иорданов и н. с. к.т.н. Евгени
Енчев.

Щялостна представа за научноизследователската и
приложна дейност на катедра ,,Топло и ядрена енергетика"
може да се полгIи и от следните цифрови данни. От
създаването Еа НИС до 198В г. члеЕовете на катед)ата са ра-
боти;па по 211 договора на стоЙност 2 10В 400 лв. От тези до-
говори 57 са от ведомствения план, 119 са от отрасловия rtпаЕ
и 35 - от институтския план.
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Проф.ВЕЛИСЛАВ
ивАнов
ивАнов

Роден на 22. VII. 1907 г. в София. Завършил е иЕже-
нерство през 1933 г. в Прага. Постъпил в катедрата на 2В. III.
194В г. като доцент. От 12. I. 1963 г. е професор. Ръководител
е Еа катед)ата от 1953 г. до 1972 г. Бил е зам.-декан на Енер-
гомаrrмностроителния факултет,

Под негово ръководство се изгражда значителна част от
материаJIЕата база Еа катедрата и укрепва нейният авто-
ритет.

Основава лаборатория НАПОЛОС, която впоследствие
прераства в комбинат ,,Нови енергийни източници", Взема
гистие при Iтроектиране на топлотехническите системи на
редица обекти с национално значение.

публикувал е над 60 нау.rни труда в областта на топ-
лопренасянето и отоплителната, вентилационната и кли-
матичната техника. Носител е на ,,Орден на труда" и орден
,,Киlrил и Методий".
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ГГрез учебната 1945i46 г. към отдел ,,Маrrтинн0
I l инженерство" на !ържавната поJIитехЕика
l l се създава спеIц4аJIност тоIUIинIIа техЕика и
Д Дкатедра ,,Топлинна техника и техниЕIеска

термOдинамика". За ръководител на катедрата е назначен
деканът на създадеЕия гц)ез същата годиfiа Маrrrикно-тех-
нолопг.{ески факултет доц. Карл Славомиров. За редовен
асистеЕт към катед)ата е назначен инж. Яtивко Кръстев. В
периода 194?11952 г. ръководител на катедрата е проф, Ев-
гени Хаджипетров, а съставът е от б преподаватели.

През 1953 г. Машинно-технологиttеският факултет на
.Щържавната политехника прераства в Машинно-електро-
техЕиtIески институт и катедрата влиза в състава на Ма-
шиностроитеJIЕия факултет Еа института. Ръководството
на катедрата се поема от доц. Велислав Иванов (професор от
1963 г.), коЙто я ръководи до 1972 г.

В периода 195tt 1956 г. катед)ата се имеrrува ,,ОтогrлI4-
телна и хJIалилна техника", От 1956 г. наред със
съществуваIцата специаJIýост промишJIена топлотехЕика
към катедрата се създава специал}Iост маIцини и апарати за
химическата и хранително-вкусовата гц)омишленост, а ка-
тедрата се преименува в ,,Промишлена топлотехЕика".

От 196З г. катед)а?а влиза в състава на създадения rrрез
същата годиЕа ЕнергомашинOстроите.пен факултет към
ВМЕи ,,В- И. Ленин".

През 1975 г. специалността маrrтиЕи и апарати за хими-
ческата и хранитеJшата промишленост е закрита, а към
специалността промишлеfiа топлотехника се оформят два
профила хJIаlр{лна техника и отопление, вентилация и
климатичЕа техника.

През учебната 19В3/В4 г. катедра ,,Промtлшлена топло-
техника" се преименува в ,,Топлинна и масообменна тех-
ника'О със специаJIност топлинна и масообменна техника с
три гцэофила хладилЕа техника, отоIшение, вентилация и
кJIиматична техника и гц)омишлена тоIUIотехника.

Преподавателският състав на катедрата се състои от 4
ггрофесори, В доценти, 3 главни асистенти, 2 старши аси-
стенти и 2 аслстенти. От тях 3 са доктори на науките, 10 са
каIцидати Еа науките и 3 са аспиранти.

В състава на катед)ата вJмзат 2 н. с. II степен и 3 инже-
нери към НИС,2 инженери към ВУЗ.

Още ггрез 1949 г. се създава IIървата Лаборатория по хла-
д4лIIа техника и по отоIuIение и вентилат{ия. След 1953 г.
под ръководството на проф. Ве.rпаслав Иванов и с активIIото
3пrастие на, проф. TeH.Io Тодоров и доц. Богдан Крагrчев се
изгражда осноRIIата част от лаборатоltната база за учебна и
на)л{ноизследователска работа на катед)ата. През 1972 г. се
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създчlват лабораториите,,iермо.щпIамика и топлощ)еЕася-
не" и ,,Промишлени тоIuмнни уредби". В периода 19В0 - 19В1
г. се поставя нач;lJIото на най-новите лаборатории: ,,Про-
мишлена вентилация и обезпрашаване", ,,ТоплиЕно сто-
панство", ,,ПриложеЕие Еа изкуствеЕия етуд" и лаборато-
рия ,,СлъIпде".

Създадената материаJlно_техническа база позволява
издигане нивот0 на уrебrшя r{роцес, активIIо провеждане на
наг{ноизследователска дейност и по-широко използ}ъане
Еа аспирантп)ата като форма на обrrение Еа кадри за наrI-
ноизследователската дейност.

От създаването на катед)ата досега в нея са заttц,Iтеlм 20
канlц,Iдатскуl п 4 докторски дисертации.

Широко са застъпени и такива форми на обу.rение като
УИР, СДК, експериментаJIни диппомни работи, участие в
ТНТМ. Катедlата е наградена с грамоти от репубrмкански
прегледи на ТНТМ. Масово се използува компютърна тех-
ника за научноизследователска работа и в провеждzrнето на
уrебно-методиЕIЕата деЙвост. Още през 1977 г. в катед)ата
е въведено компютърно обуlение по термодинамика и то-
плогц)еЕасяне.

В момента в ка,тед)ата е създадено програмно осигуря-
ване за персоIIаJIни компютри за обучение по дисципJмните
отопJIителна техника, хJIадилна техЕика, топлообменни
апарати, Iтромишлена веIIтилilIия и обезгграrrrаване и по то-
плотехника.

От членовете FIa катед)ата са гryбликувани 350 на}^tки
труда, 45 1пrебника и у"лебни пособия, 4 науrнопопулярни
книп4, у.rебншщ за средно образование.

Катедрата води активно международно сътрудни-
честВо с МЭИ и МИСИ - Москва, отихП одеса, итМо -
Минск, ПУ - Дрезден, ТУ Будагrеща, ВТУ - Прага, и др.

В резултат от дейността на катед)ата от oc}IoBaBaHeTo на
специаJIността досега успешЕо са се диILпомира.lп,t над 2В00
инженери тоIr.потехници. Г[рез последните 10 годиrти броят
на випускниците е средяо 65-70 души редовно и 1О-15 души
3адочЕо обу.rекие.

Трудът на чJIеновете на катед)ата е многократно оценя-
ван с правителствени и други награди. Членовете на кате-
д)ата са наградени общо с 5 ордена, 4 медала, 3 почеттпr зна-
ка Еа института.

Науrrноизследователските и учебно-методи!Iни,ге на-
правления в катедрата са четири: ,,Теоретична тоrrпотех-
ника",,,Хладилна техЕика",,,ОтопJп,IтелЕа, вентилационЕа
и к.qиматична техника",,,Промишлена топлотех[тика" .

По-крупни Еаучноизследователски постижения на ка-
тедрата са: система за оползотворяване на отпадната енер-
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гия в Стоманодобивен комппекс - Радомир; апарат за суше-
Ее на грануJIирани синтетични смоли в псевдокипящ слой,
внедрен в ТХК ,,Видин"; апарат за нагряване Еа кварцов
пясък за леярски цеJIи, внедрен в чугfнолеярен комбинат
,,Прогрес" - Стара Загора; кJIиматична инстаJIация на НДК;
тунел за иЕтеЕзивIlо охJIаждане на пподове и зеленчуци,
внедреЕ в АПК - Си-тпастра; лабораторЕiа вакуумна сушилня
с автоматично деЙствие, внед)ена в СХК - Видин; колонен
масообменен апарат за взаимодействие между твърди, теч-
ни и парЕи фази, вкед)ен в СХК Видин, и др..

Членовете на катед)ата оказват наrIноконсултативна
помощ на rц)омишшеЕостта при изIмсление и оптимизация
на топлообменЕи, масообменни и флrп,rд,rзациоЕни уредби
и апарати; проектирzше и оптимизиране на отопJIителни,
вентипационЕи, кJIиматични и хJIадилни инсталации и
съоръжения; TeopeTшIeII и приложеЕ анализ на енергийни-
те характеристики Еа основните елементи на съIIц4те, както
и за инстаJIации с използуване на слънчева еЕергия, геотер-
маJIна и ЕопIна енергия; проектираЕе на промишлени обез-
прашитеJIЕи инстаJIации; конструираЕе и изпитване на пра-
хоул:lвящи съоръжения.

3а времето на съществуване на НИС към института чле-
IIовете на катед)ата успешно са работитпл по 116 отраслови
договора с обща стоЙност 1 Ф0 000 лева, 17 ведомствеЕи до-
говора на обща стоЙност 300 000 лева и 1В теми от инсти-
тутския план на обща стоЙност 16 000 лева.

От внедlените разработки c€lмo след 19В2 г. е реаJмзиран
икономически ефект над 21 000 000 лева.

НДУЧНОИЗ С ЛЕДОВДТЕ ЛСКД
И ШРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

НАПРАВЛЕНИЕ
,,отоплЕниЕ, вЕнтилАция и
КJIИМАТИЧНА ТЕХНИКА,

Изследване и щ)оектиране на уЕикiLпЕи отопJмтелни,
вентилациоЕни и кJIиматични инстiшации, обобщаване на
IоIимати.Iни данни за НРБ, изследване и модеJIиране на па-
раметрите Еа микрокJIимата в промиuшени и бr.rтови сгра-
ц4 създаване и изследване на високоефективни прахо-
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улавящи и прахозадържаu{и апаратI{, създаване и изс.JIе,д-
ване на елементи и системи за оползотворяване на енер-
гията от конвеш{ионаJIни и некоЕвеIщионални източници.

В наг{ното направление работят преподаватеJмте:
проф. к. т. н. Сtефан Пенев, доц. д. т. н. Станчо Стамов,
доц. к. т. н. Никола Стоичков, доц. к. т. н. Щимитьр Ки-
ров, ст. ас. инж. Ивайло Банов.
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НАПРАВЛЕНИЕ
'тЕорЕтичнА топлотЕхникА "

I



Термодпrамка Еа необратиппате процеси, термод{на-
миtIни zlнtLIIизи Еа топпотекIически системи, апарати и цро-
цеси, топпофизически свойства Еа веществата, ан€UIитични
решения на фуtrдаментаJIни тоtшо- и масообменIм залаtIи,
модеJп{ране Еа тоIIJIо- и масообменни процеси.

в на}п{ното направлеfiие работят преподаватеJмте:
проф. к. т. Е. Валерп Мплчев, доц. к. т. н. Васил Йорда-
пов, доц к. т. н. Наско Начев, доц. к. т. н..Щинко Паловп гл.
ас. шнж. Нлrкола.Щжартазанов, ас. инж. Любомлrр Цоков.

НАПРАВЛЕНИЕ
,,хлАдилнА тЕхникА*

Моделпrране и изследваIIе на процесите в мацIини и,ша-
рати на хJIа,щ,IJIните инст;шации, изследване на топлофи-
3!rtlески характеристики на хр:u{итеJIни цродукти, пред-
На3НаЧеНИ 3а хл4п,UIна обработка, модеJIирilIе на тоIшо-
масообменrплте процеси при охJIаждане й изследваIIе на
апарати и иЕстiUIар[и за икгензивIIо охJIажд€ше с поЕижени
енергиfufi,r рffiход{.

В на)rчното наrц)авлеЕие работят преподаватеJIите:
проф. д. т. н. Ангел Фикппн, доц. к. т. н. Владшмщl Дас-
каJIов, gr. ас. к. т. Е. Щветап Божков, н. с. иЕж. Еким БоЙ-
чинов.

НАПРАВЛЕНИЕ
,,промишлЕнА топлотЕхникА*

Модеrмране и изслешаIrе на щ)омшIшени топпо- и ма-
сообменrти процеси и ;lпарати, изсле,щаЕе IIа ф.rrrадиза-
lионни Елпарати, модеJIиране на топпообменr*r €шарати и
системи от тоIшообментпл апарати, създчrв:Iне на тоrшооб-
менни :шарати за системи за'оползотtsоряване на отпадна
тоIUIина, сиЕтез на методи за интензификаrртя Еа тоIшо- и
масообменrпrте процеси .

В наlпцl9rо Еаправление работят пре[одаватеJIите:
проф. к. т. Е. Стоян Сендов, доц. д. т. п. Стоян Невенкип,
гл. ас. пнж. Ншкола Калоянов, ст. ас. иЕж. Камен Сто-
ков, ас. инж. Валептпн Шаранков, пнж. Радко Живков.
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проФ. вАсил
гЕров
митЕв

ОСНОВАТЕЛ
НА КАТЕДРАТА

Роден е на 24. 10. 1904 г., с. Скалско, Габровски окръг.
Завършва през 1931 г. Машинно-електротехническия ин-
ститут в гр. Нанси, Фраrпдия. Проф. Геров е един от осно-
воположЕиците Еа !ържавната политехника в София и от
1946 г. е професор, основател и ръковод{тел на катедра ,,Хи-
дравJIични машмни и съоръжеЕия". Бил е зам. - декан и де-
кан (1960-1964) на Маrrмностроителния факултет и зам.-
ректор (1964 1966) на ВМЕИ София. Автор е Еа над 20 нау.rни
труда в областта на теоретичното и експерименталното из-
следване на хид)авличЕи турбомаuтини. НаградеЕ е с орден
,,Кирил и Методий" - I ст., юбилеен медал и паспорт на по-
бедата и златна зЕачка ,,25 години народна власт".
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атедра ,,ХидlавJп.lчни маIIмFIи" е създадена
гrрез учебната 1945/46 г. с ръководител
проф. инж. Васил Геров. През същата го-
дина е избран за доцент инж. Минчо Попов

(по-късно професор ръководител Еа катед)а ,,Хидlоаеро-
динамика"). До 1950 г. в катед)ата са постъпиJIи като аси-
стенти инж. .Щимитър Вълков (от 196В г. професор) и инж.
Михаил Константинов (сега професор). От 1973 г. до 19В0 г.
проф. к.т.н. Д. Вълков е ръководител на катедрата, а от
19В0 г, за ръководител на катедрата е избран доц. к.т.н.
Грозьо Грозев (от 19В3 г. професор).

Понастоящем в катедрата работят 17 преподаватели, 5
душм учебно-помощен персонаJI и В щатни специtlllисти по
НИС. От тях един е професор, 6 - доценти, 5 главни асис-
тенти, 5 - асистенти, 4 - научни сътрудници I степен. !осега
от члеfiовете на катедрата са заII]итени 8 каrr.щадатски ди-
сертации.

Нау.rните изследвания на членовете на катедрата са
отразени в над 400 публикации у'нас и в чужбина и над 60
издадени авторски свидетелства за изобретения.

За целия период на съществуване на катедрата от ней-
Еите члеI{ове са издадени 44 учебника и 14 ръководства за
лабораторни упражнения, кп)сово и дипломЕо проек-
тираЕе.

Катедрата поддържа активно сътрудничество с ЛПИ
,,М. Калинин" (СССР) катедра ,,Хидравлични машини и
средства за автоматизация", с ВТУ - Бърно (ЧССР) - катедра
,,Хидравлични машини и съоръжения", с Варшавската по-
литехника (ПНР) - Институт по промишлеЕа €lвтоматика,
ТУ - Дрезден (ГДР) '- Секция по термични и хидравлични
машини, и др.

Катедра ,,Хидравлични машини" отговаря за обrrе-
нието на студентите от специалността хидро- и пневмотех-
ника (до 197В г. наименованието на специалността беше
хидравличЕи машини и съоръжения, а до 19Вб г. - хид)ав-
JrиKa и пневматика).

Първият випуск на специаJIността завършва през
1955 г., а до ЕастояIIц4я момент са се дипломираJIи общо 951
инженери.

Катедрата обуrава студеЕти и от професионаJIните нап-
равления ,,Машиностроене и цlедостроене" и ,,Електро-
техника". Наред с това в катед)ата се провежда активна
дейност по следдиIuIомната квагификачия на завършиJм-
те специаJмсти ч)ез индивидуаJIIIи и групови специализа-
rии. Досега са запштени 5 кандидатски дисертации, а В ас-
п}ц)аЕти работят над дисертациите си.
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До 1988 г. в катед)ата е работеко по Вб теми от отрасло-
вvIя и ведомствен Iшан на НЙС с обща cToIhrocT 1 375 000 лв.
Реа_гмзираrпrят икономически ефект от вЕед)яванията на
разработките наJр{върля В 200 (ХЮ лева.

От 19В3 г. катед)ата развива и 1чебно-производетвена
дейност, в която активно rIастие вземат както сътрудни-
lите от катедрата, така и студенти. .Щосега е ре€Uмзирана
цродукция на обща стоЙтrост 1 109 000 лв. През 19В7 г. беше
създадена м€UIка мопцIост,,Производстtsо на хид);IвJIи.I[Iи
системи"

В катедlата са оформени две осIIовЕи направлеЕия на
научноизследователската работа: ,,Хид)авштчни и пнев-
матичЕи маIIryпIи и съоръжения"; ,,Хид)о- й пневмозад-
вижване и автоматизация".

нау-.rноизследователска и цриложна дейност

НАПРАВЛЕНИЕ
,,хидрАвлични и пнЕвмАтич_
НИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ*

Изсле.щаrллята в областта на хидравJIичните и пнев-
матичЕите маIIIини и съоръжения са насочени към реша-
ването на еледЕите гцlоблеми: разработване на IчIетоди и
компютърни програми за пресмятане Еа проточната част на
хидравJIични турбомашrини (помгпl и турбиrrи); теоретично
и експериментаJIно изследване на работния процес в хид-
равJIичЕите и пневматичЕите машини; създаване на дози-
ращи помпи с ф-тrурlдво реryлиране на дебита; опитЕо опре-
деляне работните характеристики Еа мощЕи помпеЕи и тур-
биrпти агрегати по термодинамиtIния метод; теоретично и
опитно изсле.щане на двуфазни течения в лопатъчните ма-
шIини.

В лабораторията по турбомаrrlини са изградеЕи уЕикаJI-
Еи стендове за изпитване на разJIични типове водни турби-
ни и помпи. В това Еаr{но направлеЕие са постигнати след-
ните по-съществени резултати: разработени са нови работ-
Еи колела за шламови помпи, внедрени в МОП - Горубсо, и
МОК - Елаrцлте; разработени са серия моделни работrти ко-
лела за вод{и турбиrпл с високи енергети.IIIи и кавитацион-
ни показатеJIи; rIастие в проектирането на турбиrште за
микро-ВЕЩ ,,Ибър 1200" и ,,ВК-Перник", които са в експлоа-
тлц{я; модернизаIц{я на гама компресорни уредби УК-32,
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,T К-50 и УК-125, внед)ени в ЗСТ - ГлавинrаIа; разработване на
дозирашs,I помпи, внед)еЕи в СХК, Ботевград; с rомощта на
създадената в катед)ата измерлrгеJIЕа система са оцреде-
леrти работните характеристики на водIите турбини в ре-
мца ВЕЦ (,,Белмекен", ,,Сесц)ил4о", ,,М. Клис54ра", ,,Анто-
нивановIш"); създадеЕи са конструкции и функцлона_ltни
образци на устройства за измерване на дебит.

СпеIцаапп,lстите от катед)ата, работеlци в това на}цЕо
Еаrц)авлеЕие, мЬгат да оказват Еа}цноконсултативIIа по-
мощ по следЕп,Iте въщ)оси:

- теоретичЕо и експериментilJIно изслеlр€ше и щ)оек-
тир;ше на хид)zlвличЕи и пIIевматични машIини (турбиrш,
помrм, компресори и вентилатори);

- моделЕи изIIитвания IIа водни тувбишл и помпи;
- натурни изIIитвания на моuцfiI турбиlrи и помпени аг-

регати с цел определяЕе на тешIите работrм характеристи-
ки.

В областта рабоlят сле.щIите црепод€шатеJIи от ка-
тед)ата: проф. к.т.н. Грозьо Грозев, доц. к.т.Е. Вълко Ки-
чев, доц. к.т.н. Валентин Обретенов, гл. ас. к.т.н. Ми-
ладшн Лазаров, гл. ас. пнж. Спмеон Симов, ас. пнж.
Иван Дуков, ас. инж. Георги .Щжамбазов и ас. инж. 0г-
нян Бекриев.
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НАПРАВЛЕНИЕ
,,хидро- и пнЕвмозАдвижвАнЕ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ*

Изследраrrията, tц)овеждани в това Еаrц)zшлеЕие, са на-
сочени към усъвършенствуване и създаване на нови хид_
р:шличЕи и пневматични елементи и системи за задвижва_
не; теоретичЕо и експеримент€Lпно изследване на работните
процеси в хид)авличните и пневматиtIни елементи и сис-
теми. Пострrгнати са сле,щrите по-крупни на}чноизследо-
вателски резултати: разработени са конструкцум и е про-
ведено TeopeTшIHo изследване на хид)авJIиIIни системи за
ковашко-щ)есови машIиЕи, внед)ени в ДСО ,,Хид)авлика"
Казаtшък, и завод ,,Н. Ваlщаров" - Плевен; разработена е
конструкция и е проведеЕо математическо моделиране на
двойни гц)едIIазно-преJIивни кJIапаЕи, внедрени в КХИ - Ка-
занлък; създадена е конструкция и са изработеtм функци-
онаJIни образци на електрохид)авJIи.Iни системи за управ-
ление на мiшIигýrлатори, роботи и кари с цропорциоIIаJIни
елементи, внед)яват се в НПКР ,,Берое" - Стара Загора, и
ДСО ,,Балканкар", създадеЕа е конструюц{я и огпттни об-
разци на хид)авJIичЕи системи с .щупътни кJIапани за уп-
равление на манипулатори, внед)яват се в НПКР ,,Берое" -
Стара Загора; създадеfiа е конструкция и функционален
образец на кJI€lпан за реryлиране скоростта на пускаЕе на
кари; разработеrш са гама предпазно-преJIивни редукцион-
ни и rц)едпазIrо-разтоварваIIц,I клапани, внедреЕи в СО ,,Хид-
равлика".

През 1977 г. към катед)ата е създаден ОНИЛ по ,,Хидро-
и пневмозадвижвания, управления и системи" с ръково-
д4тел доц. к.т.н. Михаил Комитовски лауреат на .Щи-
митровска награда. Лабораторията има б души щатен пер-
сонtш. Основните въпроси, с които се заЕимава ОНИЛ, са:
елементи на хид)о- и пневмозадвижването; хидравлумЕм и
пневматиtIни системи за задвижване; електрохид)авлиIIIIи
и пропорционаJIни елементи и системи за управление;
електронно управлеЕие на хидрzlвJIични елементи и систе-
ми; математиtrеско моделиране и автоматизация на инже-
нерЕия труд при проектиране на хидравJIични елементи и
системи.

Специалистите от това наг{но направление могат да
оказват нагlноконсултативна помощ в следните области:

- теоретично и експериментаJIно изследване и проекти-
pzrнe на хидравлиtIни и пневматичЕи елементи и системи; .

- атестиране Еа хидравJIичЕи и пневматични машини,
елементи и системи;
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узаконяване на хид)авJIичЕи елементи и системи.
В Hay.rHoTo нагц)авление работят следните преподава-

тели: доц. к.т.н. Михаи;r Комитовеки, доц. инж. Богдан
.Щраганов, доц. иЕж. Вшктор Бунджулов, доц. к.т.Е.
Александър Кръстанов, rл. ас. иЕж. Найден Москов, гл.
ас. инж. Стефан Бошнаков, гл. ас. инж. Стефан Лазаров,
ст. ас. инж. Илчо Ангелов, ас. иЕж. Антон Троянов.

В ОНИЛ ,,ХидtавJп{чни елементи, системи и ушравле-
ния" работят следните щатни сътрудници: н. с. инж. Коста
Герджиков, II. с. икж. Румен Евтпмов, н. с. инж. Алек-
саЕдър Антонов и н. с. и,н2к. Камелкя Грозданова.
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проФ. д_р минчо
гЕоргиЕв

попов

ОСНОВАТЕЛ
НА КАТЕДРАТА

Роден е в гр. flряново през 1912 г. През 1937 г. завършва
машIинно инженерство във Висшето техническо гмлище в
Берлин. През 1944 г. защитава докторски труд и полгIава
званието ,,Доктор инженер". През агц)ил 1945 г. е назначен
за асистент по физика във Висшето техническо r{илище в
София. През 1946 г. е избран за доцент към катед)а ,,Хи-
д)zlвли[Iни машини". През 1947 г. става пръв ръководител
на новосъздадената катед)а ,,Хидlоаеродинамика", а през
1950 г. е избран за професор. Избран е за декан на Машино-
строителния факултет и два rrъти за зам.-ректор на иЕсти-
тута. Награждаван е с медал за участие в ОтечествеЕата
война, с орден ,,Кирил и Методай" I и II ст., златен ,,Орден на
труда" и орден ,,Народна република България". Има пу-
бликувани над 15 научЕIи труда, у.rебшшди по хидродина-
мика и хид)авJмка и хид)авличЕи машмни в няколко из-
дания.
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f /атедра ,,Хидlоаеродинамика" е основана
И .rрез 1947 г. към Маrrrинно-технологическия
]\ факултет на Висшето техническо iчилище в
ДДСофия. За пръв неиЕ ръководител е назна-

чен проф. д-р июкеЕер Минчо Георгиев Г[опов от катедра
,,Хид)авлични машини". Първите лекции по хидроаеро-
д,IнЕrмика доц. М. Попов чете на студентите от първия ви-
гryск по машIинно инжеЕерство през 1947/194В г., а уцражЕе-
Еията им се водят от ас. Борис Попов и ас. !иtr,мтър Вълков.
От 194В г. в катед)ата е назначен и първият редовен асистент
Иван Недялков.

През, 1952 г. за редовни асистенти са назIIачени иЕж.
Емануrлл Чичов и иЕж. Вешцаслав Маджирски. Същата
година като редовен аспирант в катед)ата постъпва и инж.
Любен Панов. От 1953 г. катед)ата се обединява със
създадената rrрез 194В г. с ръковод.rтел проф. IfBeTaH Ла-
заров катед)а,,Самолетостроене". Обединената катед)а се
наршIа ,,Хидlоаерод,{намика и авиационна техЕика". Неин
ръководител е проф. М. Попов. Към катед)ения колектив
се вкJIrочват още проф. Щветан Лазаров, доц. Борис Стоянов
и асистентите Христо Николов и Николай Колев. През
1959 г. специаJIността самолетостроене е закрита и кате-
д)ата възстановява първонач€UIното си название ,,Хи-
дроаеродинамика". По специ€uIността самолетостроене у
нас са подготвени общо 127 инженери.

За Еуждите на обуrението със собствени сили под
ръководството на проф. М. Попов и с участието на В. Ма-
джирски и Е. Чичов през 1956 г. в катедрата е създадеЕ ае-
родинамичен канал,. предназначен за основна лабораторна
база по опитна аеродинамика. По-късно (1975 г.) тази база е
обогатена с газодинамичеЕ канаJI. Като продължение на
делото на проф. Ц. Лазаров (създал конструкциите само-
лети ffAP 10 А, ЛАЗ 7, ЛАЗ - В, ЛАЗ 12 и други) в нашето
самолетостроене могат да се отбележат приносите на проф.
Л. Панов за безмоторните модели ,,Ястреб" и ,,Комета" и на
доц. К. Варсамов за безмоторния 1^rебен самолет ,,Бисер".
Професор Ц. Лазаров е носител на нlIколко ордена и е лау-
реат на flимитровска награда.

Понастоящем в състава на катедрата работят 1 профе-
сор, В доценти, 2 гл. асистенти, 2 асистенти,2 иЕженери към
катедрата, 1 научен сътрудник по НИС към проблемната
лаборатория, | инженер по НИС към катедрата и 4 дуlли
1^rебно-помощен персонал. От преподавателите към кате-
д)ата 7 са к. т. н. и 1 к. фм.н.

Катедрата отговаря за фундаменталната подготовка Еа
машIинните инженери по мехаЕика на флуидите, Усилията
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на членовете FIа катед)ата за усъвършенствуване на учеб-
ния процес са отразени в непрекъснатото усъвършеfi-
ствуване Еа лабораторната база и rrебно-педагогическата
работа. освен това досега са издадени 16 у^rебника, и учебнла
помагала. Резултатите от наrIните изследвания на члено-
вете на катедрата в различни области на хидродинап4иката
са отразени в над 400 науrни публикации. Общо в катед)ата
успешно са защитени З4 кандидатски дисертации. Между
тях е проф. Любен Панов, първият каЕдидат на техничес-
ките науки, подготвен у нас. Създадени са условия еже-
годно да се приемат за обуrение 1,-2 аспиранти.

Катедрата сътрудничи активЕо с едноименната кате-
дра от Ленинградския политехни!Iески институт, катедра
,,Хидравлични машини" от Харковския политехнически
иг{ститут, катед)а ,,Хид)авлични машини" от Бърно (ЧССР)
и катедра ,,Хидlоаеродинамика" IIри Варшавската поли-
техника.

Всичко това позволява в катедрата едновременно с ре-
довния уrебен процес и аспирантурите по линията на след-
д,Iпломна квалификация да се обуrават специалисти по
всички въцроси, свързани с механиката на флуидите както
за кратковременния кп)с, така и за индивидуални спеIц4а-
лизации с продъJDкителност на об1,.rение до едЕа и половина
година.

Усилията на членовете на катедрата за обучението на
специалисти на съвременно ниво и разгръщането на
съвременни изследвания в областта Еа хидродинамиката са
високо оценеЕи от нашата общественост, Членове на кате-
д)ата са носиdели на 10 ордена, б почетни знака на инсти-
тута, 3 златIIи значки на ДКНТП за ,,Наука и технически
гц)огрес". 

гВ катедрата интензивно се развиват няколко напратi-
ления:

1. ,,Хидlогазодинам}Iка, лопатъчни решетки и грани-
чен слой";

2. ,,Турбулентни струйrти течения със сложни начални
и граЕиtlни условия";

3. ,,Турбулентност".
Нагцrавлението ,,Хид)огазод{намика, лопатъчни ре-

шетки и граЕи.Iен слой" е първата насока, по която в кате-
д)ата е започЕата оргffIизирана изследователска дейност.
Още в средата на петдесетте години В. Маджирски започва
изследователска дейност в областта на вентилаторите.
Впоследствие тази дейност се оглавява от проф. М. Попов и
проф. к.т,н. Л. Панов. В разработките на това направление
много тясно се съчетават експериментите с теоретиtrното
изследване на лопатъчЕите решетки.
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Нагц)авлеrшето ,,Тцlбулентrпл струlhпа течения със
сложЕи начаJIни и тр€lншIни условия" възниква в начzшото
на шестдесетте год.пIи, когато В. Маджирски и Е. Чичов
3апочват активна работа по изследвzlне на коаксиаJIни
струи за вентиJIир€ше Еа щ)омишшени обекти. Към тези из-
сле.щания активно се вк-rпочиха К. Кузов, Г. ВлаЙковски, П.
Станков, Ив. Аrrтонов и д). Ръково,цлтел на нагц)irвлението
е проф. В. Маджирски. Разработеrм са Еад 1В ведомствеrпа
и отраслови договора за на}цIIоизследователска работа, 15
теми по институтския Im:lH и д). Пуб;мкуваr*л са нял 90 ра-
боти в областта на турбулентЕите струи. В областта Еа тп)-
булентните струи са заццатетп.r 10 кандЙдатски дисертации.
Има б вЕед)ени задаtм в промицшеността и гц)отивопо-
жарната техЕика.

От началото на 70-те год,Iни в катед)ата се започва ра-
бота по нагц)авлението ,,ТцlбулентЕост", ръководено от
доц. К. Кузов. Обект на изсле.щане е изг{zlкlне на меха-
IIизма IIа възIIикването и развитието на тцlбулентността
при струйни течеЕия в свободно и ограЕш{ено простраrrст-
во. Работи се по обекти на сушилната, веЕтилационЕата,
кJмматичната и горивната техника. flосега успешно са
з€IвърIIIиJIи б ведомствени залачи, 4 отраслови, 1 по линия на
бившия Комитет за наука u 7 по иЕститутския план. Пу-
бrикуваrм са над 60 науrrти работи в областта на турбу-
лентната структура на струйrпr течеЕия. ЗаIrрrтеrм са 3 кан-
д,Iдатски дисертации. Успешно са проведеЕи съвместни
разработки с АН на БССР и АН на ГДР. От 19В3 г. колективът
е вкJIючеЕ в многострilнното сътрудfiцIество на социаJIи-
стшIеските страни по проблема ,,Тцlбулентен топло- и ма-
сообмеЕ".

През 1963/64 г. в катед)ата под ръководството Еа доц.
Янко Михайлов се започнаха изследваIIия по развитието Еа
елементи за пневмо- и хидроавтоматиката. По тази тема-
тика са изпълнеЕи няколко договора по отрасловия и ве-
домствения Iшан с внед)яване на резултатите в народното
стопztнство. Студентският на}цен кръжок в тази област бе
награжд€lван на националните гц)егледи на ТНТМ през
1971-а, 7972-а и 1973 г. със златна значка, а доц. Я. МихаЙлов
с четири д,rпломи и две златЕи зЕачки на ДКНТП ,,3а научен
и технически проц)ес".

През периода 1971-1981 г. към катед)ата съществуваше
ПНИЛ по ,,Хид)одинамика" с основател и пръв ръководител
проф. М. Попов. През 19В1 г. лабораторията бе закрита и на
неЙно място се разкри ПНИЛ по ,,Промиrrrпена хид)оаеро-
д{намика и топлотехника" с ръководител проф. В. Мад-
жирски. Лабораторията е на факултетен статут при ЕМФ и
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обединява усилията на преподавателИте от катед)ите ,,Хи-
дроаеродинамика" и,,Промишлена топлотехника" .

основките Еасоки, с които се заЕимава новата ПНИЛ, са
центрир:ш{и в Ilяколко насоки.

Създаване на метод,I и средства за ефективно използу-
ване на Еиска потенIIиаJIна и отпална топлинна енергия;
създаване на топлообменниrцл за използуване на нископо-
теIщиаJIна и отпадна тоttпина; fц)илOжение на флуидизи-
раните системи при използуване на отпадна и нископотен-
Iц,IaJIHa тоrrпина; използуване на термостабилЕостта на
сградите за икономия на топJIинна енерrия; създаване на
пластиЕчати топлообменнrдIи въздух-въздух от РVС за из-
ползуваЕе на топлината на изхвърления въsдух от венти-
лационни и кJIиматични инстаJIации; теоретично и експе-
риментално изследваЕе на неизотермични свободни тур-
булентни струи, приложими във веЕтилационната ,техни-
ка.

Разработване и вЕед)яване на дозови устройства с
предIмсана разпръскваща способност и повишеЕа надежд-
ност в работата: разгц)ъсквапц,r дюзи за оросителни камери;
дози за замъгJIяваIIе и овлzDкняваЕе; дюзи, предназЕачени
за инстаJIациите за запшта на MeTaJIиTe от корозия.

Създаване на вентилатори за високо налягане за сушмл-
Ед, горивна,'пречиствателна техника и за минната про-
мишленост.

НАУЧНОИЗСЛЕДОFАТЕЛСКА
И ПРИЛОЖНА ДЕИНОСТ

НАПРАВЛЕНИЕ
,,хидрогАзодинАмикА,
ЛОПАТЪЧНИ РЕШЕТКИ И ГРАНИ_
чЕн слои..

С помощта на съвремеЕни теоретични и експеримен-
тzulЕи методи се решurват задачи Еа аеродиЕамиката на
крилни профилпr, газодинамиtIни течения в канаJIи и около
обтечеrти тела. С помощта на ЕИМ се работи върху задачите
за анаJIиз и синтез на гц)остранствени лопатъчни решетки,
пълно аеродиЕамично оразмеряване на лопатъчни турбо-
маIIмни и изследваIIе явленията в граниtш{ия слой.
Създадени са уредби за експериментаJIно изследване на
гребrти винтове, осови и центробежни вентилатори, Еа раз-
положение са канаJIи за подзвукови и надзвукови течения.
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В тази област работят: доц. к.т.н. Киршл Варсамов,
доц. к.т.н. Генчо Генчев, доц. к.т.Е. Тодор Чакъров,
доц. к.фм.н. Васил Любенов, ас. инж. Иордан Бачовс-
ки, н.с. инж. Иван Добрев, инж. Красимир Костадинов
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НАПРАВЛЕНИЕ
,,турБулЕнтни струЙни тЕчЕ_
НИЯ СЪС СЛОЖНИ НАЧАЛНИ И
грАнични условия..

Обект на изследване са двумерни, завъртени, и три-
мерни едЕо- и двуфазrrи турбулентни струи.

Разработват се методи за числено гц)есмятане на сво-
бодrrи и оц)€lничени двумерни струи, изr{ават се зzrвъртени
струйrrи течения, модеJIираши горивни устройства, съз-
дават се разпръскващи дюзови устройства, вакуумни
устройства за роботехЕиката и д)уги. Оказва се съдействие
по задачи на rц)омишлеността, гц)омишшеЕата вентилаJlия,
енергетика, цротивопожарна защита, мазилни устройствапри металообработка,та, оранжерийното производство и
други.

В тази област работят: проф. инж. Венцислав Ма-
джирски, доц. к.т.н. Георги Влайковски, доц. к.т.н.
Ивап Антонов, доц. к.т.Е. Пеrьр Станков, гл. ас. иЕж.
Емил Агонцев, ас. инж. Щетелпн Марков

НАПРАВЛЕНИЕ
,,турБулЕнтност*

Изследрат се мехаЕизмите на развитие на топло- и ма-
сообменните процеси във ф;грrдни течения с оглед на
тяхното управлеЕие. Провеждат се измерваЕия с термо-
анемометриЕIна €lпаратура и кJIасически способи на про-
странственото разпределение Еа наJIягането и скоростта
цри разJIищ{и течеЕия (свободrrи струи, в тръби и канапгрr).
Работи се за повишаване ефективността Еа сушилни, го-
ривни и вевтиляционни цроцеси.

В тази област работят: доц. к.т.н. Кузо Кузов, инж.
Милена Лозанова, инж. Янко Врънгов

Катедрата и ПНИЛ могат да оказват на}чнокоЕсулта-
тивна помощ по всички направления, развити в тях.
Създадени са стеЕдове за изследване на струйни течения,
газодинамичен кан€UI, аеродинамичен KzlH€UI, стенд за и3-
следване на разпръскващи устройства, стендове за изслед-
ване Еа характеристиките на вентилатори и елементи от
хидро- и пневмоавтоматиката. Катешlата е снабдена с апа-
ратура за измерване на дебити и скорости на флуидни те-
чения и термоанемометрична уредба da измерване на ско-
рости в rц)остранствени течеЕия.
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проФ. д-р инж. Агоп
гАрАБЕд

кЕворкян

ОСНОВАТЕЛ
НА КАТЕДРАТА

Роден е на 10. 06. 1914 г. в София. Завършил е гц)ез 1939 г.
политехниката в Аахен, Германия. При основаването на На-
учноизследователския иЕститут fiо текстилЕа промишле-
ност е негов директор. През 1953 г. става хоноруван доцент
в .Щържавната политехника. От 1956 г. е ръководител на
катед)а ,,Текстилна техника" и от маЙ 1964 г. - професор.
Разработил е над 60 наrrни труда, над 50 научнопопулярни
статии и др.

Проф. Кеворкян е награждаван с ордени: ,,Червено зна-
ме на труда" и ,,Кирил и Методий", юбилеен медал ,,25 го-
диЕи народЕа власт"; звание ,,Заслужил деятел на НТС";
значка за ,,Принос в техническия гцlогрес"; ,,Отличник на
МЛП" и др.
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рез учебната |946|4'| г. в Държавната поJм-
техника към катед)а ,,МехаЕична техноло-
тия и фабрична организатIия" се въвежда
дисциIUмната текстилна технология и

книгодобивни м€lшиЕи. По-късно, през 1951 г. по предло-
жение на Министерството на индустрията и с решение на ПБ
на ЦК на БКП се открива специалност механичЕа техноло-
гия Еа влакнестите материали. Като хонорувчлни препода-
ватеJIи са привлечеЕи д-р инж. Агоп Кеворкян и редовният
асистент от катедра ,,МашиЕЕи елемеЕти" - иЕж. Крум
.Щживанов (от 1970 г. професор). През 1952 г. инж. Агоп Ке-
воркян е удостоен със званието ,,.Щоцент" и се създават ус-
ловия за обособяване на самостоятелна катед)а, като през
сле.цващите гоJдиЕи в нея постъпват като редовIIи препода-
ватели инж. Ионко Николов, инж. Георм Дамянов (от 1969
г, професор), инж. Христо Пешев (от 1970 г. доцент) и др.

Понастоящем в катед)ата работят 17 преподаватели, 15
души учебно-помощен персоЕал и 1 щатен специаJIист по
НИС. От тях 2 са професори, 7 - доценти, 4 главни асис-
тенти,2 - старши асистенти и 1 асистент. flосега в катедрата
gз заtтIит€ни 1 докторска и 10 кандидатски дисертации. В
катедрата има 1 ,.3аслужил деятел на науката" и |,,Заслу-
жил деятел на леката промишленост".

През 1965 г. специаJIIIостта механична технология на
влакЕестите материrши се преименува в текстилна техЕика
и по решение на МС на НРБ се създава нова специалност
тежlология на шевното гц)оизводство. !вете специалности
през 1972 г. се сливат в едЕа под общо н€мменоваtIие текс-
тилЕа техника. От 1983/19В4 уrебна година специЕuIността се
нариЕIа техника и технология Еа текстилаи облеклото с два
профила: предачна и тъкачна техника и трикотажна и кон-
фекционна техЕика.

Науrноизследователската работа Еа членовете на ка-
тед)ата е намерила отражение в гryб-тплкуваIIите над В00 на-
}цЕи труда, 20 монографии у нас и в чужбина и множество
авторски свидетелства за изобретения.

От членовете на катед)ения колектив са издадени около
60 учебника и улебни помагЕша и повече от 70 ЕаrIнопопу-
лярни кlиги и учебкиц}t за техникумите.

Катедlата поддържа активIIо международно
сътрудйчество със сродни катед)и в ГДР (.Щрезден и Карл-
марксщат), По.тпша, Чехословакия и Унгария. Особено тясна
е връзката със съветските гtебни заведения - МТИ, МТИЛП,
ЛИТЛП и КИТЛП, изразяваIIs{ се в обмен на преподаватели,
СПеIЦ.I:UIИСТИ, аСIМРаНТИ, ГIаСТИе В МеЖДУНаРОДЕИ КОНГРеСИ
и симпозрrуми, обмен на кЕиги и }цебки помагiша.
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Първият виrryск на специалността завършва през 1954 г.
(23 специалисти), а досега са се дипломирали над 3000 ин-
женери по текстилIIа техЕика. В катедрата се провежда и
активна дейност по обуrекието на аспиранти. Успешно са
защитени над 30 каЕдидатски дисертации.

Преподавателите от катед)ата участвуват активно в
организирането и провеждането Еа разлиtIни форt"м за
следдипломна кваJIификация. Организирани са над 20 кур-
са с продължителност от 20 учебтти дни. Под ръководствотои }п{астието Еа специ:tпистите от катедрата съвместно с
НТС се организират д{скусии по конкретЕи проблеми на
текстилното Iтроизводство. ПреподаватеJIите от катед)ата
са търсени за консултации от текстилните предцриятия, ка-
то лектори по определени проблеми и краткосрочни курсо-
ве, оргаЕизирани от НТС, стопанските организлIии в редица
окръжни градове.

На1..fiIorraледователската работа в катедрата се води в
следните основни н€шравлеЕия:

- мец)ологияи управление на качеството;
* процеси на структурообразуване и обработка на текс-

тиJIните изделия;
- теория и проектиране на машини и апарати за текс-

тилното и шевното производство;
- модеJIиране и конструираЕе на шевни издеJIия;
- проектиране и изработване Еа IIови издеJIия;
- математично модеJмране Еа технологичните проце-

си.
Постигнати са следЕите по-крупни наrIноизследова-

телски резултати: разработени са нови конструкции на
кtлмгареЕ дарак, рингова предачна маIIIина за ефектни
црежд{, тъкачни станове ,,Стема" и ,,Янтра"; вIIед)яване на
поJIиестерЕи влаюIа ,,Ямболен" в текстилната гц)омишле-
ност; разработване и внедряване на сърцевинни прежди в
текстиJIната промишленост; разработване на технологии
на нови видове прежди с rIастието на синтетични коприни
и смеси и тъкани и плетива от тях; разработване на техно-
ломя и оборудване за обrптчане на високоеластиtIIlи поли-
уретанови нишки с текстиJIни Еишки за чорапното про-
изводство; разработваЕе и усъвършенствуване на техноло-
гии за поJryчаване на кадифета; разработване на стенд за нов
вид плетена структура и технология; разработване на стен-
да и технология на осЕовоплетачЕа машIина за кръгJIи шну-
рове; разработване на машIини и техЕология за медицински
основоrшетеЕи издеJIия (хируртттчески конци, артерии и
др.)

Разработrм по JIиЕията на ТНТМ са rrаствувtuм в на-
ционtлJIIIи преглед{ и са ц)емирани.
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Пlвз последште годцtи в катед)ата е работено по б до-
гювора от ведомствения Iшан, 1В логовора по оц)асловия
ImElH и 30 договора от институтския Iшан. Внедрени са 10
разработки с общ икономичесrсr ефект около 3 м.пrr. лева.

В наlr.щбцзследователската си работа членовете на ка-
тедрата използуват и друп{ ефективки форttпt като извън-
щатно сътру.щшчество и сътруд{ичество с НТС.

Катедlата развива и уrебно-производствена деfoiост, в
която активно вземат гIастие както спеIц{:шистите от ка-
тед)ата, така и студентите. .Щосега е речuмзирirна ц)одук-
Iп{я Еа обща стойност около В00 000 лева.

Общеетвената и професионална деfoiост на препод€lва-
теJIIrге от катед)ата е високо оценена от IJaIIIaTa обществе-
ност. От членове Еа катедрата са пол}чени общо 12 ордена,
25 медала и 3 почетrпr знака на ВМЕИ ,,В. И. ЛеIмн". Трипла
tшенове на катед)ата са удостоени със звzlнието ,,3acJry-
жил", а 13 - със званието ,,ОтJплчЕик Еа министерство".

НАУЧН ОИ З С ЛЕ ДО_ВАТЕ ЛС КА
И ПРИЛОЖНА ДЕИНОСТ

НАПРАВЛЕНИЕ
,,ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА НИШКОВИДНИ, ПЛОЩНИ, НТМ И
КОНФЕКЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ"

Провеждат се Еа}чни изслеlрirния и се създават съвре-
менни техноломи за производство на нишки и IUIощни и3-
делия от тях: за нетъкани текстилЕи материaUм, както и
закJпочителната химиtIна обработка на издеJмята. Разра-
ботват се техЕологии за цроизводство на мъжко, дамско и
детско облекло. С дейността на това наIц)авление се обхва-
ща и затваря цеJмят цикъл в текстилната и конфекrlиоrтrа
промипUIеност.

В тази област работят: проф. д.т.н. Георги .Щамянов,
проф. инж. Атанас Червендинев, доц. к.т.н. Георги Гин-
дев, доц. к.т.н. Георги Николов, доц. к.т.н. Стоян Сла-
вов, доц. к.т.н. Георгш Чобанов, доц. к.т.н. Богдана Ми-
това, гл. ас. к.т.н. Иван Георгиев, гл. ас. к.т.н. Марга-
рита Неанакомова, гл. ас. к.т.Е. Игнатка Попова, ст. ас.
инж. Георги Попов, ст. ас. инж. Хрието Петров, ас. инж.
Атанас Симеонов
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НАПРАВЛЕНИЕ
,,КОНСТРУИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ
НА МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ТЕКС_
ТИЛНОТО И ШЕВНО ПРОИЗВОДСТ_
во.

На база на съвременните достижеЕия на на}цно-техни-
ческия прогрес се конструират иJIи модернизират маIIIини-
те и :шаратите за Еуж.ц{те Еа текстилната и конфекционна
щ)омишLпеност. Провеждат се коЕструктивни изследвания
на маIIIини, внесени шIи създадени в страЕата.

В тази област работят: доц. к.т.н. Васил Раденков,
доц. к.т.н. Стоян Славов, гл. ас. к.т.н. Тодор Стоилов
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НАПРАВЛЕНИЕ
,,проЕктирАнЕ, модЕлирАнЕ
ДИЗАИН НА ТЕКСТИЛНИТЕ
КОНФЕКЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ*

В това направление се създават нови издеJIия иJIи се
усъвършеЕствува сц)уктп)ата Еа съществуващите на база
на теорията и последните съвременни постижения в об-
ластта на щ)оектирането, модеJIирането, апаратурата и
д,tзайна на текстиJIни ппетени, нетъкани ппопIни и кон-
фекционни изделия с битово и техЕическо предIIазначеЕие.

В тази област работят препод:lватеJIите: проф. д.т.н.
Георги .Щамянов, проф. fiIIж. Атанас Червендинев, доц.
к.т.н. Георги Гиндев, доц. к.т.н. Георrи Николов, доц.
к.т.н. Стоян Славов, доц. к.т.н. Георги Чобапов, доц.
к.т.н. Александър Панов, гл. ас. к.т.п. Тодор Стоилов,
гл. ас. к.т.н. Иван Георгиев, гл. ас. к.т.н. Маргарита
Незнакомова, гл. ас. к.т.Е. Игнатка Попова, ст. ас. инж.
Георги Попов, ст. ас. иЕж. Хршсто Пецlов, ас. инж. Ата-
нас Симеонов

НАПРАВЛЕНИЕ
,,МЕТРОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА"

Изсле.щат се физико-мехчшиqните свойства на сурови-
ните, полуфабрикатите и готовата цродукция в текстилно-
то и конфекционно производство. Разработва се организа-
rIията на входяilц,ля, междIоперационния и изходяпц{я конт-
рол в текстилЕите гryедприятйя. Провеждат се изследвания
за създаване на издеJIия с подобрени качества. Изработват
се стандартизационни документи и система от мероtц)ия-
тия за въвеждане на управление Еа качеството в про-
изводството.

В това нагц)€lвлеЕие работят цреподавателите: доц.
к.т.н. Алекеандър Панов, доц. к.т.н. Богдана Митова

и
и

45



АДРЕСЕН УКАЗАТЕЛ

ВИСШ МАШИННО_ЕЛЕКТРОТЕХНИ-
чЕски институт ,,в. и. лЕнин*

ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕ Н
ФАкултЕт
1000 София, бул. ,,Толбухин" Jф 2

ДЕКАНАТ НА ЕМФ
ДЕКАН: доц. д.т .н. Ст. Стамов
тел. ВВ-19-В4

Ръководители на катед)и:

катед)а ,,Топло и яд)ена енергетика"
щоф. д.т.н. Г. Мумджиян тел. В7-].2-02

катед)а ,,Топлинна и масообменна тех-
ника"
доц. д.т.н. Ст. Невенкин тел. В7-35-21

катед)а,,Хидlавлични машини'В
проф. к.т.н. Гр. Грозев тел. ВВ-4В-16

катедра,,Хид)оаеродинамика"
проф. инж. В , Маджирски тел. бВ-11-54

катедра,,Текстилна техника"
проф. д.т.н. Г. Дамянов тел. бВ-53-93
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