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Алманахът 0тразява началOт0 на инженернOт0 образование у на(, създаванет0 и развитиет0 на ка-

тедрите, включени в състава на факултета, обособяването на ЕнергомашинO(трOителния факултет (ЕМ0)

през 1963 г. и развитието му до на(тOящата 2013 г., кOгато че(тва 50 години 0т (воет0 създаване.

През петдесетгодишнOт0 (и развитие ЕнергомашинострOителният факултет се утвърди кат0 един от

гOлемите и автOритетни факултети в структурата на Техническия университет [офия за пOдгOтOвка на ви(0-

ко квалифицирани инженери и научни кадри п0 (пециалнOстите:

. Топлоенергетика и ядрена енергетика

. Машини и апарати за химическата и хранителна промишленост ( до 1977 г.\

. Топлотехника

. Хидравлична и пневматична техника

. Текстилна техника и технOлOгии

През периода на 50 годишната си дейност ЕМ0 подготви общо над 'l4 000 инженери п0 тези (пециал-

нOсти, какт0 и (тOтици български и чуждестранни дOктOранти.

Девизът на ЕМФ е:

,,Е н Е рrиfr - Е кOлOгиrl * кOмФOрт * сдмOчув(тви Е,:

Едва ли бихме мOгли да (и пред(тавим как ще изглежда нашето общество без енергия, чиста прир0-

да, комфортни и екOлOгични услOвия на труд, живOт и (амочув(твие на добре облечени и професионално

реализирали (е хOра.

Използвам случая да пOздравя препOдавателите, служителите, дOктOрантите и студентите на Ене-

рOмашинO(тOителния факулте1 какт0 и хилядните инженери завършили (пециалнOстите на факултета за

тяхната благородна и всеотдайна дейност.

В състава на ЕнергомашинOстрOителния факултет влизат четири катедри:
. Топлоенергетика и ядрена енергетика;

. Топлинна и хладилна техника;

. Хидроаеродинамика и хидравлични машини;

. Текстилна техника.

катедра Тек(тилна техника
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)О години гмФ

честит юбилей!

tофия,

0'l .06.2013 г.

прOФ.д-р инж. Бончо Бонев

Декан на ЕМ0

'ьfrы
катедра ХидрOаерOдинамика и хидравлични машини

ЕНЕРГOМАШИНOСТРOИТЕЛНИЯТ ФАКУЛТЕТ СЕ РАЗВИВА И УТВЪРЖДАВА ПРЕЗ ГOДИНИТЕ КДТ0 В0-

i ll lц в пOдгOтOвкАтА нА висOкOквАлиФицирАни инжЕнЕри в 0Блдсттд нд ЕнЕргЕтикдтд, мдши-
l l()( iPOEHETO и тЕкстилнАтА тЕхникА. ФАкултЕтът Е вOдЕщ в рАзвитиЕт0 нд ндукдтд, тЕхничЕския
l ll,()l рЕс и интЕгрАциятА нА нАукАтА с прАктикАтА в тЕзи 0БлАсти,
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Проф. инж, fi;**шл Гер*ж
'1 96З - 196З r

Проф, дтн инж. Г*пргшt

ýý;BrutHBt*K

]963 1964r,,1969 1971r.

Проф.д ринж.fiшпilитър
Еъпшrзш

1965 - 'l965 
г.

Проф. инж. Шямцмrtла*

fulпfiшrqрскрt

]965-]969r

Проф. инж. Шt*кшла

Т*д*риев

19]1 - 197) r.

Проф. инж. Темчш Тtздоршл*

197З-1976r.

Проф. дтн инж. Г*ра*ед

Муллдэкитяш
'1976-19В3г.

Проф.д ринж.ýвшерш
$Лилч*в

198З - 19Вб г.

Доц. д-р инж. Недкпка

Жадшиr,еж*ва

19В6-19В7г.

Проф. дтн инж. {т*tлчg

(Tapltglm

'l9B7 - 1995 г.

проф. д-р инж. [r4р{кв Лан*в

1995 - '1995 
г.

проф. дтн инж. ЖонtтантаЕн

IIItrrжулшк

1995 'l999 
г.

Проф. д-р инж. Ал*ш{;[ýлf{hр

Нирий

] 999 2005 г.

доц. д-р инж. Sаuи,п

ý'!*рд;tш*m

2005 - 2010 г.

прrlф.д-р инж. Бпнчс} Шфнев

от 20'l0 г. до сега
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Началото на държавнOт0 инженерно обра-

зOвание в България се пO(тавя със закон за учре-

дяване на Висше техническо училище в гр. София,

обнародван в flържавен ве(тник през юни ]941 г.

В неговата (труктура са обособени два факултета:

Машинно-технолOгичен и Строително-архитекту-

рен. В новосформирания Машинно-технолOгичен

факултет (а включени катедрите Топлинна техника

и Хидравлични машини.

Ука] на НарOднOт0 събрание за учредяване на Висше техниче(к0 училище

През април 
'l945 

г. Машинно-технолOгичният

факултет се преименова на Машинно-електрOтех-

нOлOгичен. През месец октOмври същата гOдина

flържавното ви(ше училище се трансформира в

flържавна пOлитехника. 0т тази година запOчва ле-

тоброенето на Техническия университет в гр. София.

Сградата на БИА,Щ, ул,,,Г. 
(, РакOв(ки'108

Към факултета е 0бO(обен 0тдел ,,Машин-

н0 инженер(тв0" ( председател проф. инж. Васил

Геров.3а декан е избран дOц, инж. Карл Славоми-

ров. Едни 0т 0снOвOпOлагащите катедри в нег0 са:

,,Топлинна техника и техническа термOдинамика';

,,Хидра вл ичн и ма ши ни';,,Па рн и дви гател и",,,Кот ли

и лOкOмOтивн0 дел0".

Първите кабинети на Машинно-технOлOгич-

ния факултет се помещават в Строителния факултет

на ул.,,Драган Цанков"2.

0т']946 г. кабинетите на факултета се пре-

местват в (tрадата на Бъпгарското инженерн0

архитектурн0 дружеств0 (БИАД) на ул.,,Г. С. Раков-

ски" 1 08.

През 1949 г. запOчва разчи(тване на терена

на разрушената при бомбардировките flържав-
на печатница. С активното уча(тие на (туденти и

препOдаватели е пострOена (градата на бул. ,,Ва-

сил Левски" 95, където факултетът се пOмещава 0т

1 952 г. до 2000 г.

През 1953 г. ( указ на Президиума на Народ-

ното събрание flържавната пOлитехника (е разделя

на четири самO(тOятелни висши учебни заведения.

Към едното от тях (МашиннO-електрOтехни-

чески институт) се обособяват два факултета - Ма-

шинOстрOителен и Електротехнически с общо 2'|

катедри. В Машиностроителния факултет се сфор-

мират (пециалностите: Технология на машинO(тр0-

енет0 и металите, Топлотехника, Подемно транс-

пOртни машини, Машини и апарати за химиче(ката

и хранителната прOмишленO(т, Подвижен желе-

зOпътен състав, Хидравлични машини, flвигатели
( вътрешн0 горене, СамолетO(трOене, (елскосто-

пан(к0 машинOстрOене, Минн0 машинOстрOене,

Механична технOлOгия на влакнестите материали,

Икономика и 0рганизация на машинO(трOенет0,

Икономика и 0рганизация на транспорта, Иконо-

мика и 0рганизация на леката промишленост. През

1 963 г. броят на факултетите на МЕИ нараства на пет.

J{,bPH{/1ý}Hl{"h týнflт}iшкъ
i::"!i:l \ il]i 1[i!1 i]i,i]Ljijr]]:]i:l., t!tl!l!

t t r,цl,tта на Еl\,4Ф на бул,,,Ва(ил Левски"95

Указ на Народното събрание ]а учредяване на Държавнаrа пOлитехника
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Първите лекции и лаборатории

През юни 1963 г. с пO(танOвление на Минис-

терския (ъвет Машиностроителният факултет се

разделя на Машинно-технOлOгичен и Енергомаши-

но(трOителен факултет. Това е годината на 0(нOва-

ване на ЕНЕРГOМАШИНOСТРOИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕl

наследил и съхранил ентусиазма на 0снOвOпOлOж-

ниците, вOдещ в научнOиз(ледOвателската дейност

и (ъздаващ високо квалифицирани (пециалисти за

0(нOвните 0тра(ли на нациOналната ни икOнOмика.

ПOстановление на М( за (ъздаване на ЕнергOмашиностроителен факултет
lr lll l 1,1 L,l ll l,|)1t,l l,l ]llLllи ]i нd,l]исерIация в Технически университет

')( ) I0дини ЕмФ

,l ll, /l l ,l l', .]0р. ,а обособяване на натедрите в tVФ

Със заповед на Ректора на МЕИ проф. д-р Г.

Брадистилов 0т началOт0 на учебната 196З164 r. В

(ъ(тава на ЕнергомашинострOителния факултет са

включени катедрите:

. Хидроаеродинамика;

. Хидравлични машини;

. Топлоенергетика;

. Промишлена тOплOтехника;

. Текстилна техника;

. Чужди езици (до'l982 г).

0ще в първите години 0т истOрията на Техни-

че(кия университе1 ЕМФ се утвърждава кат0 в0-

дещ в научната дейност в 0бластта на енергийната,

хидравлична и тек(тилна техника, Забележителен е

фактъ1 че първата дисертация в Техниче(кия уни-
верситет е защитена от инж. Любен Янакиев Панов

(май ]956 ф. Сред първите а(пиранти (1954 г.) са:

инж. (. Батов, инж. Т. Цеков, инж. М. Константинов.

!.16щпiф*i яаl кьвlвоптвор!d*о я ý**яоsгхвф'sмф{.
з.тел6rФtd нs п6lФчrт0.
s.лоýф!фЬi*rфýfgрýя';а*ФЬолдя я ляхit* :йдiriцiii|
{,..l.,.,l ,,Jф.si.Iя {f,р,9_ { t\ 4,1.ri J,,о,*/ФоtsJl

1 , fisФ+*F9sд!яЕfi&i .

8"Ь{}ýввýq{ вАв!я{х

4. Прошtrева тё*lотеrя}*m
*,тФхст!rяа sф*{fit
6.1(уflдя бёl4*

I
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{

)

t
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2 блок на ТУ (офия, където се помещава ча(т от факултета

През 2000 г. ЕнеромашинострOителният факултет (е преме(ти 0т (градата на паметника Левски в

кв. Дървеница, къдет0 се намират и о(таналите факултети на Техническия универ(итет. 3а кратък ПеРИОД

0т време с у(илията на препOдавателите от факултета (е изгради мOдерна лабораторна база за учебна и

науч нOизследOвателска дейност.

В ЕнергомашинO(тOителния факултет се обучават (туденти, дOктOранти и специалиЗанТи. ftУден-

тите се обучават за придобиване на образователно квалификационната степен ,,бакалавър" и ,,магистър'l

0бучението в (тепен,,бакалавър" е 4 години (8 семестъра и диплOмна работа), а за,,магистър" е 1,5 г.

(2 семестъра аудитOрна заетOст и 1 семестър диплOмна работа). Бакалаврите се обУчават П0 ДЪРЖаВНа

поръчка.предлаганитеспециалнOстиза,,магистър"саповеченабройипо разнообразни(целпOлучаване

на тясно(пециализирана пOдгOтOвка в професионалните направления на бакалавърската степен или ин-

тердисциплинарно обучение.

floKTypaHTypaTa има за цел подгOтOвка на висококвалифицирани специаЛИ(ти 3а наУЧНOИЗСЛеДОВа-

тел(ка и педагOгическа работа. Формите за обучение (а редOвна, задOчна и (амO(тоятелна. flоктоРаНТИТе

защитаватдисертациOнния (и труд пред назначен0 0т Ректора на университета Научно жюри.

Във факултета (пециализанти се 0бучават с цел пOвишаване на квалификацията (и ИлИ прИДOбИВаНе

на нова квалификация.

По-подробна информация за лабораторната база, кOнтактите и дOгOвOренOстите ( българскИ И ЧУЖ-

',( ) гOдини Ем0

Л(lIl)] ll(,l]lи на факултета

/l(,(транни фирми и университети, какт0 и изпълняваните научни и прилOжни прOекти, се съдържа в (лед-

lJ(llците ча(ти, кOит0 пред(тавят катедрите на факултета.

През 50 годишната история на факултета препOдавателите и (лужителите участват активн0 в раз-

1r,t[loTBaHeTo на научнOиз(ледOвателски и приложни задачи, кOето ги нарежда на едн0 0т първите ме(та в

lt,хltи,tеския университет. В ЕМФ са разработени над'l500 научни и научнO-прилOжни теми. Признание за

кlr,tltифи кацията и междунарOдния автOритет на препOдавателите 0т ЕМФ е участиет0 им в редица междуна-

1lrцlн и проекти, финансирани 0т 00Н, (ПРOOН) и ЕС по програмите PHARE, Copernicus, Tempus, Joule, Save и др.

Преподавателите от ЕМ0 са автOри на повече от 350 учебника и учебни помагала, 140 монографии и

rrrrиl и, 5500 научни труда.

}а периода 0т (ъздаванет0 му д0 дне( на негOви членOве (а при(ъдени над 120 ордена, медали и

/l1,1)n((lt.lHи 0тличия за за(луги в областта на науката и техниката.

.--.-_---=_-ч
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SРГlЧ$til.tr,t,Щt{[{Ё ШД ШАS{.}Т.SТfi il} [litф

[]ялостната работа на факултета (е 0рганизира в съOтвет(твие (ъ( закOнOдател(твOт0 на Република

България и действащите Правилници на ТУ, основно,,Правилника за устройството и дейността на Техниче-

(ки университет - (офия'1

ЕМ0 е основно звено на Университета, чийто висш 0рган за управление е 0бщото събрание на факул-

тета. То включва членOве на академичния сьстав, какт0 и пред(тавители на административния пер(Oнал,

студенти и дOктOранти.

0акултетният съвет е кOлективен 0рган за управление (от 25 до 35 члена), включващ пред(тавители

на академичния сьстав, (тудентите и дOктOрантите. Не по-малко от 3/4 от членOвете му са хабилитирани

лица.

0перативното ръкOвOд(тв0 на факултета (е 0(ъще(твява от fleKaHa, двама Зам. flекани и Ръководи-

телите на четирите катедри.

fi,{tfllitj i,{ {,{ {: i'Ё;iТ [а [l ili {j {Э E {,f,{\',}$i [1,Ёl i* i:

[ъществен принOс за изра(тванет0 и развитиет0 на ЕМ0 има кOмпетентната и всеотдайна работа

на административния персонал, работещ във 0акултетната и fleKaHcKa канцеларии: ýИКТOРИý iý{}П0-

[*fi, fr(fi {Тil$ýШ,fifiШft, ТШШil&ffiР& !lfrl'Kt}ffifi. През годините в тях са работили: FýýШflЖ& !{*j!КffiЁ, РАДК&

НШtКШДfihjПфША, llДýJlhl[{Д [ТРЁ{$J]{КjЧ, ТДТ$ýШtА ШЛИýША,l\ЁlfrН(АШДРА ýfifr{,{фВ&, {ЛА[tN}t {&[ЖА,

гАлинд пOпOвА.

i.J j:i ii4i: }{;ri Tji[]!tli,iiii 
=j+ 

|itlinl ц::,ii|}tiijli]i.:l,ii |i"} |t jl i_:, Pj:lillý}j1

Проф.д,р Шit/tKШJ"fid\ ТffiЁýffiР[4f,fr$ - Министър на енергетиката.

Инж. д-р }W}lj'!К0 N{ШШДЧЁШ - Министър на енергетиката .

Проф. дтн (ТАНЧ0 (TAMSý - 3аместник Министър на науката и образованието.

Проф. д-р АfýГЕJХ ф${МРtИН - Заместник Министър на тьргOвията .

Проф. дтн ШfrН{'tА[{Тk{Н Ё{iУШJУjI$& - Председател на flържавната Агенция по енергийно и водно

реtулиране/ Председател на НадзOрния съвет на Националната електрическа кOмпания.

Проф.д-р НИЖfiJlА (Т*ýSЧЖfif;$ - Председател на flържавната Агенция по енергийно регулиране.

Доц. д-р llt[T*'sl4 КШНq:ТАШ'fi'!$е,fi(}Ш - Зам. Председател на |ържавната агенция за енергийна ефек-

тивнO(т, Изпълнителен директор на НЕК.

н.(. инж. КИlР}4fi КДРАД}iГfi!З * Изпълнителен директор на НЕК.

), )|0дини ЕмФ

прOф.д-р БOНЧ8 ýOНЕВ

fleKaH на ЕМ0
/(()lt, /l р Ш{'&{$}FШ ШlШКРt.4f;Ш

i,tM fleKaH на ЕМ0
дOц, д-р &'аffiДШ Гmfi"fiШilý(ЖШ

3ам..Щекан на ЕМ0

доц. д-р Т*Т*лШ ТШТЕ&

Ръководител катедра ТЕ и ЯЕ

i l{)ll. /l р ИЕА[{ ДУКfl&
l'l,кtltltцlитсл катедра ХАД и ХМ

прOф. д-р h{il,i K$riA КАЛOfr НOШ

Ръководител катедра ТХТ

проф. д-р ХРИ(Т0 ПЕТРOВ

Рьководител катедра ТТ

ftъ,;,,
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нАучнА конфýрЕнция нА ЕмФ с lиЕжýунАроднý учАстиЕ

ЕнергомашинострOтелният факултет органи-

tи|)а и прOвежда ежегOдн0 Научна конференция

( ме)кдунарOдно участие. 3а изминалите години

l(rlllференцията на ЕМФ се утвърди кат0 традици0-

ll(,l| ежегOден научен форум за (реща на български

и llу)l(де(транни научни работници, (пециалисти и

()и ]несмени в областта на енергетиката, тOплOтех-

llиката, хидр0 и пневмOтехниката и тек(тилната

I 0хника. Приоритетните 0бла(ти в рабOтата на нOн-

фt,рснцията са: енергетиката в пазарни у(лOвия,
сltсргийната ефективнос1 из(ледвания в 0бластта

l1,1 I0плOенергетиката и ядрената енергетика, въ3-

()()ll{)l]яемите изтOчници на енергия, 0пазванет0 на

{)K()JlllrlTi (реда, хидравличната и пневматична тех-

l l ик,l, тек(тилнOт0 прOизвOдств0 и конфекционната

lt'ХllИКс1 И |Р.
[l работата на КOнференцията уча(тват пре-

ll(цltilt(lтели, дOктOранти и студенти както от ЕМФ,

lllK(l и от други факултети и кOлежи на ТУ - София,

l,Дll, РУ,,Ангел Кънчев"гр. Русе, ТУ - гр, Варна, ТУ

,,Тодор Каблешков" гр. (офия, УХТ гр. Пловдив.

Международни уча(тници в рабOтата на конферен-

цията (а учени 0т Германия, Гърция, Сьрбия Маке-

дOния, Румъния, Русия, Молдова и др.

Докладите от Конференцията се 0тпечатват

обобщени тематично в 2 тома, |SSN 13'l4 - 537'| ,

По време на Конференцията се прави свOеOб-

разен преглед на научната прOдукция на факулте-

та; дава се възмOжнOст за научна изява на млади

препOдаватели, дOктOранти и (туденти; п0 време

на прOвежданите тематични кръгли маси, а и в не-

формална обстановка, се 0б(ъждат редица въпр0-

си с цел подобряване на дейнOстите във факултета;

разширяват (е и се задълбочават професионалните

контакти ( пред(тавители на фирми и други уни-
вер(итети.

ЕМ0 е активен участник (и съорганизатор) в

редица други конференции, съOтвет(тващи на про-

фила на факултета, каквит0 са:,,Енергиен форум'i

,,Български атомен форум"и др.

.:|.,,:,';|.||ki

: | , ||| |' |::i;i1|
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Катедра,,Топлоенерrетика и ядрена енергетика" е 0(нOвана през 1948 г. под името,,Парни

к()Iли и двигатели"в структурата на Машинно технOлOrичния факултет на,Щържавната политехника. Неин

()(ll0вател и пръв ръкOвOдител е проф. Яким Якимов. В първите гOдини тOй вOди ди(циплините,,Парни

71trигатели"и,,Парни котли"в 0тдела п0 Машинно инженерство. Негови редовни асистенти са инж. Симеон

ll,tIOIз, инж. Стефан flончев, инж. Марин 0прев.

През 1953 r., когат0 се (ъздава Машинно Електротехническият Институт (МЕИ), в състава на Маши-

ll()( IрOителния факултет се обособява (пециалнO(тта,,Топлотехника". Постъпват като асистенти инж. Н.

lrцlориев и инж, Г. Мумджиян. Учебната дейност (е разширява ( нOвите курсOве: Парни двигатели, Парни

к()t,lи и гOривна техника, Кондензационни уредби, Топлотехниче(ки измервания и уреди, Газови турбини,

Дlrtоматично управление на тOплинни прOцеси, Топлотехника и тOплинна част на TE[] (за електроинжене-

;rи), Топлотехника (за машинни инженери нетOплOтехници и инженер-химици), Топлосилови централи (за

хи711lои нженери).

0т 1 955 г. п0 предлOжение на проф. Я. ЯкимOв е утвърден0 нOв0 име на катедрата * ,,Топлоенерге-
тика", а обучението на (тудентите прOдължава по общата специалност,,Топлотехника'1 flo 1962 г. студенти-

l(,((,ll(lсOчват в профил тOплOенергетика в рамките на (пециалнOстта чрез изгOтвяне на дипломни работи
( l,( ( l)oTBeTHaTa тематична насOченO(т. Съставът на катедрата се увеличава ( а(истентите; инж. ,Щ. Узунов

( ll)'ltl r.), инж. хим. М. Йовчев (1959 г.), инж, Ив. Чорбаджийски, инж. Е. Пангелов, инж. Г. Глухов и инж, (т.

(rrlrrrrrltl(1961г.).ПравятсеипрOменивпрепOдаванитеOснOвнидисциплини,През1959/1960г.Н.Тодориев

( I,|llit lитуляр на ди(циплината Парни котли и гOривна техника, М. Oпрев - на дисциплината Парни двига-
l r,llи, и С. Батов - на дисциплината ТOплO(илови централи (ТЕЦ).

llpcз 1962 г. е (ъздадена (пециалнOстта ,,Топлоенерrетика". Въвеждат (е нови ди(циплини: Ико-

ll()MиKtl ll(l енергетиката, Атомна енергетика, Автоматично регулиране за специалнO(тите ПТ и МАХХП. На-

tll,|l1,1lt{lI (с и а(и(тентите: инж. Cr Ножарова (1962 г.), инж. Т. Баръмов и инж. Н. Хаджигенова (]963 г.).

( и]гражданет0 на нOви мOщнO(ти в (траната и необходимостта 0т инженерни кадри, катедра

,, ltltttttlгltt.pгcTиKa"ce развива кат0 вOдещ0 звен0 в енергетиката на България.

ll1lc r 1965 г. (лед смъртта на проф. Я. ЯкимOв за ръковOдител на катедра,,Топлоенергетика"е избран

/lllll ( . l),lI()t] (от 1969 г, професор), кOйт0 0става такъв д0 1984 г. Катедрата прOдължава да се развива п0

lll,Ll l1,1 у( l)Ilьршен(тване на препOдаваните и нOв0 въведени ди(циплини. Привлечени (а нOви а(и(тенти;

l 1,ltt,tr,tt (l()65 г.), К. Шушулов (1966 г.), Ал. Кирий и М. Маринов (1967 г.), М. Лаков (1968 г.). Въвеждат
(1,1ll)llи l(yl)(()ltc по Ядрени енергийни (ъоръжения (Г. Глухов,'l968 г.), Водоподготовка и вOднOхимичен

Il(,il(14lиl1,1 llllиIlЕЦ(М.Йовчев,'l969г.),ДозиметрияизащитаOтизлъчвания(М.Лаков, 1970г.).Потози
l 1,1ll14ll ( (, ( l, 1/lllll(]T предпO(тавки за прера(тване на специалнOстта,,ТOплOенергетика" в,,Топло- и ядрена
cllo|ltoIиKrl", KrloTo е оформен0 юридически през 1973 г.

()l ll)/lt,/l0лне(катедратазапазва(вOетOимеиOставаединственатав(траната,кOятOподготвя

11,1/{|lп ( l1и( lll(l (){)l),l }0Rание в областта на тOплOенергетиката и ядрената енергетика. В този период специ-

,lllllll{ ll,t,, l()lLl() и,lllрснаенергетика"преминавапрезразличниетапинара3витие.

ll1lг r l')ll4 l,, lt1,1t l]ръзка с въвежданет0 на тристепенното обучение се формират специализациите

lrrlItlrr1,1lllllt,lиl(,l'l,,llltpcHa енергетика"и,,ПрOмишлена тOплOенергетика'i През 1988 г. вече се обособяват

llllt,1.1Mll( !l1,1l(,,lllи(Il0циализации,,Топлоенергетика"и,,Ядренаенергетика'iкоитопрез199211993 г.(евли-
l!,ll ll lllL,]|)()li() ttlltll|lиtltl,tTtt специалност,,Енергийна техника и технологии".

Чл. кор. на БАН

проф. ltrýiЖM ИýДН$ý ЯКИfulOВ

0сновател на катедрата
'l94B - ]965 r.

']965 - 'l9B4 
г.

проф. д-р {ИfulЁýН ГЕФРГИЁЕ БАТSВ

'l9В4 - 'l994 
г.

проф. дтн ГАРДБПД {АХеК fi/tУfulДН{ИЯН

1994 - 'l995 
г.

проф. дтн жOнст&нтшн нАЙдЕнýfi ltlyltjyлsE

'l995 - 2000 г.

проф.д-р инж, &flf;К{АЖДЪР ИВАНOffi КИРИЙ

2000 - 2010 г.

проф. д-р инж. БýНЧФ ИýАt{OВ БOНЕЕ

20'l0 г. до сеrа

доц. д-р инж. ТФТЬ8 И*&НOЕ ТOТýý



0т 1995 г. с решение на АС на Технически универ(итет (е възстановява (пециалнO(тта,,Топло и

ядрена енергетика" с две (пециализиращи направления: тOплOенерrетика и ядрена енергетика. През

199811999 г. катедрата един(твена в България пOлучава правOт0 да пOдгOтвя инженер-бакалаври, инже-

нер-маги(три и дOктOр-инженери п0 тOпл0 и ядрена енергетика.

През периода 'l97З 
г. - 20'l3 г, развитието на академичния персOнал (щатни преподаватели) на кате-

драта в хрOнOлOrичен план е следнOт0:

1973 - 1980 г. - постъпват: П. Гаджанов, В. Станчев;
'l981 - 1985 г. - пO(тъпват: В. Палазов, Б. Бонев, Д. Попов, Г. Рампов; напуска Кр. Попов;
,l986 

-'l990 г, - пOtтъпват: Ив. Геновски, А. Григоров, А. Асенов, Т. Тотев, Е. Енчев, М. Ковачев, Н.

Петков. Й. Йорданов; напу(кат: доц. Т. Ганчев (пенсионер). проф. С. Батов (пенсионер), проф. М. 0прев

(починал);

1991 - 2000 г. - пOстъпват: В. Велев, Г. Петков, Н. Станков, L|. []aHoB, напу(кат: проф. Г. Мумджиян

(пенсионер), доц. fl, Узунов (пенсионер), доц. Е. Пангелов (починал), доц. Н. Хаджигенова (починала), доц.

Е. Енчев, М. Ковачев, В. Палазов, Н. Петков, Й. Йорданов

200,1 - 2003 t - напу(кат: проф. Ив. Чорбаджийски (пенсионер), прOф. М. Йовчев (пенсионер), доц. Г,

Глухов (пенсионер), доц. М. Маринов (пенсионер);

2003 - 2008 г, - пOстъпват: К. Филипов, (. Бойчева, Св, Филипов, Б. Игнатов; напускат: проф. К. Шу-

шулов (пенсионер), проф. Ал. Кирий (пенсионер), проф, М. Лаков (пенсионер), Ц. Цанов;

2008 * 20'l3 г. - пOстъпват: Кр. Тодоров, Ив. Спасов; напускат: доц. В. Станчев (пенсионер), доц. П.

Гаджанов (пенсионер), Г. Рампов (пенсионер), (в. Филипов;

В определени периOди към катедрата функциOнират из(ледOвател(ки лаборатории, кOит0 съ( свOята

дейност (а дOпринесли за разширяване на изследOвателската работа, обогатяване на учебната работа и

развитие на научнOи3(ледOвателския съ(тав.

Проблемната научнOиз(ледователска лаборатория (ПНИЛ) п0 ядрена енергетика е 0(нOвана през

1 971 г, по предложение на проф. д-р (имеон Батов, коЙто е неин ръкOвOдител пре3 целия период от неЙно-

т0 съще(твуване. В ПНИЛ п0 ядрена енергетика активн0 (а уча(твали членOвете на катедрата проф. д-р М.

Лаков и доц. д-р Г. Глухов. Лабораторията е закрита през 1985 г.

Научноизследователската лаборатория,,Нови технолOгии п0 изпOлзване на ни(кOкалOрични гOрива"

(НИЛ"НТИНКГ") е 0(нOвана в края на 'l976 
г, по предлOжение на Старшите (ъветници по Наука и ЕвропеЙ-

ската Икономическа Комисия, приет0 на (еминара по технOлOгии за изпOлзване на ни(кOкалOрични гOрива,

прOведен от 20 до 22 апри л197 б г. в гр. Варна. Първоначално в НИЛ,,НТИНКГ"уча(тват сам0 препOдаватели

0т катедра ТЯЕ, която (е явява методOлOгичнOт0 звен0, към кOет0 е прикрепена Лабораторията. През юли

1979 г. в нея са назначени, след прOвеждане на кOнкур(, първите трима научни сътрудници по НИС. В на-

чалOт0 на 1 989 г., след изграждането на базата на НИЛ на теритOрията на бившата OL|,,!ървеница'i Лабора-

тOрията преминава на факултетн0 пOдчинение. По време на,,катедрения"(и периOд е ръководена от проф.

Никола Тодориев, а зам. ръкOвOдител е проф. дтн Иван Чорбаджийски.

Катедра,,Топло- и ядрена енергетика" изигра решаваща рOля при формирането на изнесени 3вена За

обучение с пOвишена практическа на(OченO(т п0 двете 0сновни специализиращи направления. Сьздава-

нето и функциониранет0 на тези звена е тясн0 (вързан0 ( истOрията на катедрата.

Колежът по ядрена енергетика към ТУ - (офия е създаден през 1986 l пOд наименOванието Техни-

кум над средн0 0бразование (ТНС0), а от 1 988 г. е преименуван на Полувисш институт по ядрена енергетика

АлмАнАх,l96] 20,1] )О гOдини гмо

(llItИ). Седалището на учебното заведение от ]986 г. до1992r. е гр. Козлодуй, а след i992 г. - гр. (офия.

ll1lt,tl негов директOр oT'l986 г. до 1994 г. е проф. д-р М. Лаков. През'l997 r. ПВИ влиза в сруктурата на

( l, Vl(lления тогава 0бединен Технически Колеж (0ТК) към ТУ - София.

Филиалът по,,Топлоенергетика" в гр. Раднево е създаден през 1 984 г. с 0снOвна цел прOвеждане на

tl,l(,{)llи занятия и произвOд(твена лрактика на студентите 0ттрета степен на обучение, специалност,,Топло-

,,tt,,1lteTиKa'l За ръководител на филиала е 0пределен прOф.д-р Б. Бонев, а целево за нуждите на филиала
r, l1,1 ]lldчOн дOц. д-р Т. Тотев. l|ялостната деЙност на филиала се 0tъще(твява с активнOт0 съдействие на

l()l(lltпшния ръководител на катедрата проф. дтн Г. Мумджиян, Поради настъпили прOмени в структурата

и ()|)l пнизацията на учебния прOце( на ТУ - София през '1 991 г, дейността на филиала бе преустановена.

0лределени прOмени в цялOстната работа на катедрата настъпиха след преме(тването й от сградата

ll|)и ll(lметника на В. Левски в блок 2 на Технически университет - (офия (в кв. flървеница) през 2000 г.

ll,tltrtжи (е на практика да запOчне изгражданет0 на нова учебно-технOлогична материална база съобраз-

ll() ll()l]ите лабораторни даденOсти и (ъвременните изисквания,0сновно чрез прOектно финансиране и

{ ll()ll(0риране 0т държавни и частни фирми, явяващи се потребители на инженерни кадри в областта на

|,ll{,|)l{)tиката/ съще(твуващата материална база бе осъвременена и адаптирана, както и бяха изградени

l l)l K()JlKo нови лаборатории.

liинаги стремежът на катедрата е да бъде съвременен център за обучение и из(ледOвателска работа
l{ ()(),1,1(ITa на тOплOенергетиката и ядрената енергетика.65-годишната и(тOрия г0 дOказва и е пOвOд за

l ()|)/l()( l какт0 0т страна на нейните бивши и настOящи членOве, така и 0т в(ички нейни възпитаници.
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(ъвременното обучение на fiуденти п0 топлOенерrетика и ядрена енергетика изисква препOдаване

на специални дисциплини, даващи знания в някOлк0 области. Поради това в академичния съ(тав на кате-

драта има преподаватели с 0сем различни научни специалности, пOкриващи изцял0 тези области. Това от

една (трана и ви(Oката им квалификация 0тдруга са гаранция за прOвеждане на обучение на висOк0 нив0.

Учебният прOцес в катедрата се обезпечава 0сновно от 14 редовни препOдаватели, от които 2 про-

фесора, 9 доцента и 3 асистента. Дейността им се пOдпомага 0т помOщнO-технически персOнал - двама

инженери и един технически Фтрудник.

БOШЧ0l,{ВАilOВ БOнЕВ

Роден на 'l '|.'l 1.'l952 г. в гр. Стара Загора. 3авършва ТУ - София,

специалност,,Топл0- и ядрена енергетика'i Защитава дOктOр(ка ди-

сертация през 1 982 г. Професор от 2009 г.

Ръководител на катедра,,ТЕ и ЯЕ"от 2000 до 2010 r. fleKaH на

ЕМФ от 2010 г.

(пециализирал в Анrлия, Китай и Германия.

Автор на 2 учебни пOмагала и над 150 научни публикации.

Участвал в разработката на над 50 научноизследователски прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: горива

и гOривни процеси, енергийни парOгенератOри, ТЕЦ и ЯЕЦ, кOгенера-

ция, енергийна ефективнос1 екология.

тOть0 ивАнOв тOтЕв
Роден на 1 0.07.1 960 г, в гр. Стара Загора. 3авършва ТУ - София,

специалност,,Топл0- и ядрена енергетика'| Защитава доктOрска ди-
(ертация през'l992 г. Доцент от 2003 г. Ръководител на катедра,,ТЕ и

ЯЕ"от 20]0 до сега. (пециализирал в Германия.

Автор на 2 учебни пOмагала и над 110 научни публикации.

Участвал в разработката на над 100 научнOизследователски прOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейност: изга-

ряне на 0рrанични гOрива, (имулациOнн0 мOделиране на прOце(ите

в ТЕЩ, изпитания на енергийни парOгенератори, екOлOrични аспекти

при експлOатацията на TE[].
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влАдимир А(ЕнOв вЕлЕв
Роден на 27 .06.1948 г. в гр. (офия. Завършва ТУ - (офия, спе-

циалност,,ТоплоOенергетика и ядрена енерrетика'i 3ащитава дOктOр-
ска ди(ертация през 'l98'l г. Професор от 2009 r Специализирал във

Франция и Италия. Автор е на 3 учебни пOмаtала и над'l10 публи-

кации. Участвал в разработката на над 50 научн0 изследOвател(ки

прOекта.

0сновни области на преподавател(ка и научна дейност: ядре-

ни реактOри, надежднOст и безопасност на ЯЕl_[, термохидравлични

прOцеси и явления в ядрените реактOри, топлофикация, прOграмно

0(иrуряване и разработване ша специализиран софтуер.

ивАн кирилOв гЕнOв(ки
Роден на 2'|.08.'l955 г. в гр. Велико Търново. Завършва ТУ - (о-

фия, специалност,,Топло- и ядрена енергетика"през ]980 г.3ащитава

дOктOрска ди(ертация през'l990 г. Доцент от 1999 г. Зам.,Щекан на

ЕМФ от 2008 г. (пециализира в центъра п0 прилOжна математика и

информатика на ВМЕИ.

Автор на 2 учебни пOмаrала и над 70 научни публикации.

Участвал в разработката на над 50 научноизследOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейност: тех-

нOлOгични (ъOръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, топлоснабдяване и

газоснабдяване, кOгенерация, енергийна ефективност.

никOлА ýOри(лАвOв (тАнкOв

Роден на 15.03.'1949 г. в гр. София.3авършва ТУ- (офия, спе-

циалнO(т,,Топлоенергетика'1 Защитава дOктOр(ка дисертация през

1987 г.,Щоцент от 1999 г. Автор е на 'l учебно пOмагал0 и над 60 пуб-

ликации в страната и чужбина. Участвал е в разработката на над 60

научн0 изследOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейност: енер-

гопреобразуващи технOлOгии, енергийни обследвания на прOмиш-

лени (истеми, изгаряне на биогорива, термична част на TE[|, про-

мишлена тOплOенергетика, експлOатция на парOгенератOри.



ди!tлитър АнгЁлOв пOпOв
Роден на 19.10,1953 r в гр. Стамболийски. 3авършва ТУ - Со-

фия, специалност,,ТOплOенергетика и ядрена енергетика" през 197 9 г.

3ащитава докторска ди(ертация през 1 991 г. Доцент е от 2000 г. Член

е на 0С на ЕМ0. Специализирал е в Германия и Русия и САЩ.

Автор е на 3 учебни пOмагала и има над 70 публикации. Участ-

вал в разработката на над 20 научн0 из(ледователски проекта.

0сновни области на преподавател(ка и научна дейност: парни

и газOви турбини, ек(плOатация на TE[], термични и ядрени електр0-

централи, възобновяеми енергийни изтOчници, (истеми и технOл0-

гии за 0пазване на 0кOлната (реда.

елЕж{деIдър дднчrв гвигOрOв
Роден на 12.07.1957 г. в гр. Радомир. 3авършва ТУ - София,

специалност,,Топл0- и ядрена енергетика'l 3ащитава дOктор(ка ди-

сертация през 2002 г. Доцент от 200З г. Специализирал във Финлан-

дия и Италия.

Автор е на 3 учебни пOмагала и над 70 публикации. Участвал е в

разработката на над 20 научнOиз(ледOвател(ки прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: моде-

лиране на прOце(и в енергийни обекти, управление на процеси в TEL]

и ЯЕL|, програмнO-технически (ред(тва за управление, (имулациOн-

н0 мOделиране и (имулатOри за TE[] и ЯЕ[], когенерация, енергийна

ефективност.

гýOр!"и ивАнOв [тЕтк*Е

Роден на 'l2.02.1960 
г. в гр. Пловдив. Завършва МЕИ-Москва,

специалнO(т,,АЕЦ и инсталации'1 Защитава доктOрска ди(ертация

през 1992 г. flоцент от 2006 г. Специализирал в Япония и Португалия.

Автор е на ] книга, 1 учебник и77 научни публикации (в 19

страни). Участвал е в разработката на над'l0 научнOизследOвателски

п рOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейност: ядрена

техника и технOлOгия, надежднO(т и безопасност на ЯЕ[|, вероятнос-

тен анализ на риска и анализ на чOвешката надежднO(т.
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д{ýн никOлOв A(EHsB
Роден на 1'1.06.'l956 r в гр. Перник. Завършва ТУ- София през

1 98'l г. специалност,,Топло и ядрена енергетика'i Защитава дOктOр(ка

ди(ертация през 2004 г, flоцент от 2007 г. Автор на 4 учебни пOмагала

и 40 статии и дOклади.

Научна и препOдавателска дейност: топлотехнически измерва-

ния, уреди и (и(теми, анализ, Oптимизация и управление на технOл0-

гични прOце(и в енергетиката .

Експертни и кOн(ултативни възмOжнOсти: измерване и упра-
вление на технOлOгични прOцеси в прOмишлени обекти, енергийна

ефективност на индустриални предприятия. Член на КИИП (2005 г.).

{ил8ия tlА{илЕвА БOичý*iд

Родена на 13.10,1972 г. в гр. flулово. 3авършва ХТМУ - София,

специалност,,ХТММЕЕ'l 3ащитава дOктOр(ка ди(ертация през 2002 г.

flоцент от 201 2 г. Специализирала в Германия и Италия.

Автор е на 1 учебник и над 95 публикации. Участвала в разра-
ботката на над 20 научно из(ледOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: водо-

пOдгOтOвка и воднOхимични режими на топлоенергийни и ядрен0-

енергийни (и(теми, си(теми и устройства за 0пазване на 0кOлната

среда в тOплоенергийни обекти.

кдлин Б0,1шOв ФилиROts
Роден на 1 6.06.1 976 г. в гр. (офия. Завършва ТУ - София. специ-

алност,,Топлооенергетика и ядрена енергетика'l 3ащитава докторска

ди(ертация през 2010 г.,Щоцент от 2012 г. Специализирал в Италия и

Германия. Автор е на 2 учебни пOмагала и 40 публикации. Участвал в

разработката на над 20 научн0 из(ледOвател(ки прOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейнOст: ядрени

реактOри, ядрени гOрива и материали, симулациOнн0 мOделиране,

експлOатация на ЯЕL|, програмн0 0(игуряване и разработване на спе-

циализиран софтуер, управление на знанията.

n
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БOрислАв плиткOв игнАтOв

Роден на 24.05.'1978 г. в гр. (андански. Завършва ТУ - София,

специалност,,ТоплOенергетика и ядрена енергетика'1 3ащитава док-

торска ди(ертация през 2012 г. Асистент в катедрата от 2008 г. Автор

е на над 26 публикации. Участвал е в разработката над 18 научно из-

(ледOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавателска и научна дейност: енер-

гопреобразуващи технOлOгии и (и(теми, характеристика на енер-

гийни горива и пOдготOвка за изгарянет0 им, гOривна техника, ик0-

нOмика и мениджмънт на TE[], топлоснабдяване и газоснабдяване,

технOлOгични съOръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ.

круrй цOлOв тOдOрOв

Роден на 26.02.1 980 г. в гр. София. Завършва ТУ - София, специ,

алност,,Топлооенергетика и ядрена енергетика'i Асистент в катедра

ТЕ и ЯЕ от 201'l г.

Автор на 22 публикации. Уча(твал в разработката на 1 б научно

изследOвател(ки прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: топло-

технически изпитания на си(теми и съOръжения в ТЕЦ, експлоатация

на TE[], термични и ядрени електриче(ки централи, енергийни паро-

генератOри, тOплоснабдяване и газоснабдяване.

ивАк rЕOрrиЕв (пА(Oв

Роден на 0'l.'l0.1980 г. в гр. (офия. Завършва ТУ - София, спе-

циалност,,Ядрена енергетика'i 0т 2008 г. е редOвен дOктOрант, а 0т

2012 г. - асистент в катедра,,ТЕ и ЯЕ'l

Специализирал в Universidad Politecnica de Madrid (UPM),

Испания.

Автор на 12 публикации в областта на ядрената енерtетика.

Участвал в разработката на 4 научноизследOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: си-

мулациOнн0 моделиране, безопасност на ЯЕ[.[, термохидравлични и

неутронно-физични прOце(и в ядрените реактOри.

инж. ХРИffИНА НЕнкOВА АнтOнOВА
инж. АНЕЛИЯ сЛАнOВА БOЖиЛOВА

инж. ýOРИ(ЛАВ лшБЕнOВ Анг[ЛOВ

'l. АЛЕК(АНДЪР ИВАНOВ КИРИЙ, проф. д-р инж.

2. ВАЛЕНТИН ГЕOРГИЕВ (ТАНЧЕВ, доц. д-р инж.

3. ВЕ(ЕЛин ВА(иЛt8 пдлА3OВ, гл.ас. инж.

4. ГАРАЕЕД (А)tАК МУft4ДЖИЯН, проф. дтн инж.

5. rЕOРГИ АНАСТА(OВ ГЛУХOВ, доц. д-р инж.

6. rЕOРги РАIмпOВ иВАнOВ, гл.а(. инж.

7. гЁрГАнА пЕТрOВд КOЛЕВА, ст.ас. инж.

8. ДИМИТЪР 3ЛАТАНOВ УЗУНOВ, доц. инж,

9. ЕВГЕШИ ИВАНOВ ЕНЧЕВ,доц,д-р инж.
'l0. ЕВl"ЕНИ ХРИСТOВ ПАНГЕЛOВ, доц. д-р инж.
'l1. ИВАН ДПO(ТOЛOВ ЧOРБАДЖИЙ(КИ, проф. дтн инж.

]2. йOрддн цвЕткOв йOрдднOв, (т.а(. инж.
,l3, 

t{Oн(тАнтин нАЙдtнOв lllушулOв, проф. дтн инж.

14. КO(ТАДИН ТOДOРOВ НИКOЛOВ, ас. д-р инж.
'l5. КРИ(ТtlЯН РOБЕРТ ПOПOВ, д-р инж.

16. fiЛАРИН АЛЕК(АНДРOВ МАРИНOВ, доц. д-р инж.

17. МАРИН 0ПРЕВ ПЕШЕВ, проф. д-р инж.

1s. мЕтOди Йордднов кOнстАнтинOв, доц. д-р инж.
'l9. МИК0 ПЕТКOВ ЛАКOВ, проф. д-р инж.

20. МИЛКС ДИNlИТРOВ КOВАЧЕВ, гл.ас. инж.

21. МИЛК0 ПЕТРOfi ЙОВЧПВ, проф. д-р инж.

22. НЕДЯЛКА ПЕТКOВД )tАДЖИГЕНOВА-ПOПOВА, доц. д-р инж.

23. НИКOЛА ХРИСТOВ ТOДOРИЕВ, чл. кор. проф. инж.

24. никOлАЙ пЕткOв пЕткOв, ст.ас. инж.

25. ПЕТЬ0 rt0РГИЕВ ГАflЖАНOВ, доц. д-р инж.

26. (ВЕТЛИН ЛЮБOМИРСВ ФИЛИll0В, ас. д-р инж.

27. (ИМЕOН ГЕOРГИЕВ БАТOВ, проф. д-р инж.

28. (ТАНИ(ЛАВ ДИМИТРOВ СТOЯНOВ, ас. инж.

29. (ТАНКА АЛЕК(АНДРOВА НOЖАРOВД, ас, инж,

]0. (ТtOДН АНГЕЛOВ ДOНЧЕВ, проф. инж.
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1. Ат&жд( жА[прfu}ш[$

2. гинýтжfr }шl\шкфш(кд

3. ЁЕтим ксЁАчки
4. и*дЙflo БOяджи[8
5. ивс никOлOв ивднOв
6. iйf,тсдfi тOдOрOв

7. fi*,lнчш гýфшmý}

8.1,1ý"fър [ýшш"шфш

9, редi{s дръ}{дOв

l lrltt,tt ltlltщем (от ]998/99 г. до сега) катедра,,Топлоенергетика и ядрена енергетика'i като звено в Тех-

llLlll1,1 |,ll VIl14||(l|)(итет - София и Енергомашино(трOителен факулте1 прOвежда обучение п0 три(тепенната
l l1)| l, I l(lIi, | |l,JIllil система,,бакалавър - маtи(тър - дOктOр (инженер)'l

( l1,1l(,llиl('и (пециалнO(тите, п0 кOит0 (е прOвежда обучение в катедра,,Топлоенерtетика и ядрена
I ll1,1lt1,1lll,,,l; (,l пред(тавени на фигурата пO-дOлу.

3'l. ТиýЕРи ýсЕНOВ БАРЪfitl$В, ас. инж.

32. ТflД*Р fiНýКИ[В ГАНЧЁВ, дOц. д-р инж.

33. ЦеН${* ДАЧНl} ЩАШШm, гл.а(. инж.

34. frКЬ,!&Ф 14]ýАНШffi Мt{Ш&4*Ш, чл. кор. проф. инж.

1. &{mА}fi fiЕДfr},fi, н.с.lст. инж.

2. ["lЕШý{i} {ТllffiliШJIш,}&{(fi{А, H.c.l ст. инж.

3, рi}(14щА ЙfiрдА[,{шшА rЁfrFгиýвfr, ст.н.с. ll ст. инж.

'l. А&lfiЛИ$l il'll}АИШША [,&A[{*EiJý, инж.

2, АНТ0l,Ё J][fi БшfulИрС& 1,1BAHfi &, инж.

З, AHTS}l tIРЕ(ЛАВ(КИ, инж.

4. Д{Ё}l SИМИТРOВ МИЛЕВ, д-р инж.

5. ВЁНЦИ{ЛffВ РАДКOВ ДРЪНДOВ, инж.

6. WИкТfrр HtrlfttфJ}Aý[{ fiJXBllSE, инж.

7. ГЁфРГИ Jýfi.$*fi[lnTРШm Гý:{)f ГffiЕýý, инж.

8, ElиAt,lYi,lJI ЗЪШ(}[$, инж.

9. }lик&fiАЙ sАкл[в, инж.
'l0. ТИХOМИР ПЕЛOВ ВА(ИЛ[В, д-р инж.

11. }tАЙFдБЕд 0ýАнЕ( NАЙрдБЕдян, инж.

1. вдня пдрушЕвА
2. двннд K$,|APOBA

3. ýмиfiиfi Йfl(иФOвА

4. игfrldý& фшJI$4[IшmА

5, l\.i J& Рýлfi Cf\*ff ШШШ рШ Ш ШS

6. }lt{н& &ý{ЁрмАнOвА
7. nABлi,lHA вълкOвА
8. пlпА милушЕвА
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()(lу,11,11ц1, tl() (I(tпени и (пециално(ти в катедра,,Топлоенергетика и ядрена енергетика"
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В образователно-квалификационната (тепен (0Кt),,6акалавър" се прOвежда обучение по една ши-

рокопрофилна специалност,,Топлоенергетика и ядрена енерrетика".0бучениет0 е с прOдължителнOст

4 години и е сам0 в редOвна форма. В бакалавърския курс след фундаменталните и общоинженерни ди(-

циплини, (е изучават (пециални ди(циплини, даващи теOретична и практиче(ка пOдгOтOвка в областта на

тOплOенергетиката и ядрената енергетика.

Успешно завършилият студент 0КС бакалавър по,,Топлоенергетика и ядрена енергетика" притежава

следните професионални кOмпетенции:

- да експлOати ра тOпл0 и ядрен и енергетични (ъOръжен ия ефективно, безопасно и екологосъобразно;

- да 0рганизира и управлява админи(тративна, търгOв(ка и стOпан(ка дейност в областта на тOпл0-

енергетиката и ядрената енерtетика;

_ да решава инженерни задачи, включителн0 прOектиране на нOви апарати, (ъOръжения и ин(тала-

ции, ( изпOлзване на (ъвременни кOмпютърни прOграми.

Завършилият 0КС бакалавър по,,Топлоенергетика и ядрена енергетика" с успех добър и пO-ВИсOк

мOже да продължи образованието си за 0КС,,магистър'1

0бучение за 0К(,,магистър" се провежда п0 три (пециалнOсти:

.,,Топлоенергетика"

.,,Ядрена енерrетика"

.,,Газово инженерfiвo и мениджмънт".

, ll ,IlLl)l ll1l )l,,l|)1,1la еНеРГеIИКа

lll.]ll||,l( ll()( l ta на ЯЕl_].

/[иlulrlмираният,,магистър-инженер"по,,Ядрена енергетика"е пOдгOтвен да се реализира на дльж-
l lI ll l l1, ll l 11( l(ll(l Щи (ЪОТВетната 0КС в ядрени електриче(ки централи - кат0 0перативен и ръкOводен перс0-
lr,lll lll)()(,l(llllII(ки,кOн(труктOр(кииинженеринl-овифирмивобласттанаядренатаенергетика,държавни

ll 1,1 ll(tIll, lIllу,lll0и](ледOвател(ки ин(титути/ университети и др.

( llrу'11,;1ц,'1,, п0 тази специално(т запOчва от учебната 2012113 г. Формата е задOчна с прOдължител-
rt,,,t|',t

l)lll(,ll 1,1ll1,1)lllИли 0КС,,бакалавър" по специалнOст,,Топлоенергетика и ядрена енергетика"за 0КС
l 1.1l ll( | |,l) ll() l|)иt0 маги(тър(ки специалнOсти мOгатда кандидатстват и лица:

,lll1,1lllll1llll()l((,,0,tкалавьр"или,,магИ(тър"пOспециалнOстиотпрофесионалнаобласт5.Техниче(кина-

\lll

-завършили 0КС,,професионален бакалавър" със

специалнOсти от професионално направление 5.4.

Енергетика.

Кандидатстванет0 става (лед успешн0 завърш-

ване на еднOгOдишн0 изравнително обучение по

съOтветен учебен план. Лица, притежаващи 0КС,,ба-

калавър" или,,маги(тър" по специалност от профе-

0ормата на обучение е редOвна с прOдължи-

телност 3 (еме(търа (1,5 години). Чрез дисциплини-
те, изучавани в първи и втOри (еместър (е придобива
(ъOтветн0 общотеоретична и специална пOдгOтOвка.

В трети семестър (е прOвежда (пециализирана ди-
плOмна практика в ЯЕ[] Козлодуй. По време на прак-

тиката всеки студент пOлучава кOнкретен проблем за

решаване и след разработванет0 му защитава пред-

лOженOт0 0т нег0 решение. flипломното прOектиране

е по разнообразна тематика - 0т прOектиране на

(ъOръжения и ин(Tалации д0 изследвания 0тнOсн0

Формата на обучение е редOвна ( прOдължи-

телност 3 (еместъра (1,5 години). Чрез дисциплини-

те, изучавани в първи и втOри (еместър се придобива

съOтветн0 0бщOтеOритична и (пециална пOдгOтOвка,

В трети семестър се прOвежда (пециализирана ди-

плOмна практика в тOплOелектриче(ка централа, п0

време на кOято студентите придобиват практиче(ки

знания 0т една страна, и (е запO3нават ( реални тех-

нOлOгични, ек(плOатациOнни и екOлOtични прO6леми

0т друга. В последващото диплOмн0 прOектиране на

базата на получените теOретични знания (е решава

проблем, свързан с практиката.

flипломираният,,маIистър-инженер" п0,,ТOплOенергетика" е пOдгOтвен да (е реали3ира в тOплOелек-

триче(ки централи, топлофикациOнни дружества, прOмишлени предприятия, проектант(ки, кOнструктOр-

(ки и инженерингови фирми, научнOизследOвателски ин(титути, универ(итети и др.

$fr
,a

*i.,cl

Лаборатория по горива и вOдOподготовка в ТЕЦ и ЯЕЦ

,i lirl ll, ll,,,|,,l l,|,Llll||||,,хl|trh,|

,,Газово инженерство и мениджмънт'1
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Катедра,,Топлоенергетика и ядрена енергетика" е акредитирана да прOвежда обучение за образо-

вателната и научна степен (0Н()локтор-инженер" по пет научни (пециалнO(ти:

-,,ТЕЩ и ЯЕЩ"

-,,Енергопреобразуващи технологии и (исеми"

-,,Ядрени енергетични ин(талации и сьоръжения"

-,,Промишлена топлоенергетика"

-,,Топлоснабдяване, газо(набдяване, вентилация, климатизация, аку(тика и 0(ветител-

на техника".

0бучението за 0НС,,доктор-инженер" мOже да бъде редовна форма ( прOдължителност 3 г. и задOчна

форма с продължителност 4 г.

0бщият брой на обучаваните дOктOранти ежегOдн0 в катедрата е 6-8.

0свен в ЕнергомашинO(трOителен факултет на(тOящи препOдаватели 0т катедрата четат лекции и в

друrи факултети и звена на ТУ като: Електротехниче(ки факултет (доц. Т. Тотев и доц. А. Григоров), Машин-

нO-технOлOгичен факултет (доц. (. Бойчева).

0т създаването на катедрата д0 днес в нея

са (е диплOмирали над 2900 инженери. Под ръ-
кOвOдствOт0 на нейните членOве са защитени 58

дисертации за образователната и научна степен

,,доктор'l Научната степен,,дOктOр на техниче(ките

науки" са защитили: проф. г, Мумджиян, проф. Ив.

Чорбаджийски, проф. К. Шушулов.

Настоящите препOдаватели 0т катедрата (а

издали над 25 учебни пособия (учебници и ръко-
водства) п0 дисциплини, препOдавани в бакала-

вър(кия и магистър(ки курсOве.

0т мOмента на (ъздаванет0 (и д0 сега катедра,,Топлоенергетика и ядрена енергетика" е 0същест-

вявала изключителн0 интензивна изследOвателска работа, поддържайки тесни професионални връзки (

0(нOвните предприятия и фирми от българския енерtиен сектор. В последните tOдини тази работа бе пре-

0риентирана в пO-гOляма (тепен към практиката, т,е. към изпълнение на инженерингOви, кOн(ултант(ки,

развойно-внедрителски и друrи задачи. Разнообразиха се и формите на дOговаряне за извършване на

такава дейност, 0сновна част 0т изследOвателските договOри (е (ключват чрез Научноизследовател(кия

сектор и,,Технически Университет - София - Технологии"- ЕOOД, По среден гOдишен (умарен обем на из-

пълнените научнOиз(ледOвателски дOгOвOри за пOследните гOдини катедрата се нарежда сред най-добри-

те в Технически Университет - (офия.

В катедрата са обособени три 0(нOвни направления в зависимOст 0т предмета на учебната и изсле-

,, ) l(rlини Ем0

ll{)l1,1 l(''l(Ka ДеЙност. Това структуриране улеснява в определена степен 0рганизацията на изпълняваните 0т
] ,ll1'/ll)(llcl задачи. Oтдруга страна разделянет0 има у(лOвен характер пOради припOкриване и дOпълване
l l ll|)(l(),lемаТИКата 0ттези направления.

, ,l.r Ll ll ,ll1,1llИ']

a

Това направление от (воя страна включва; 0(-

нOвни и (пOмагателни съOръжения в TE[{, промиш-
лена тOплOенергетика, тOплOснабдяване и rазоснаб-

дяване.

В областта на о(нOвните съоръжения на ТЕЩ

(парогенератори и турбини) се работи п0 (ледните

проблеми: прOектиране и рекOн(трукция на енер-
гийни и промишлени парогенератори, утилизация
на 0тпадъчна тOплина, смилане на въглища във вен-
тилатOрни мелници, физико-математичн0 модели-

ране на технOлOгични схеми и прOцеси за енергийно
0пOлзOтвOряваНе на високобаластни гOрива, у(ъвър-
шенстване на (ъществуващи технол0l-ични fiеми и

прOце(и за енергийно 0пOлзOтвOряване, пOдгOтOвка

и изгаряне на високобаластни гOрива, изгаряне на

гOрими (у(пензии, редукция на емисии 0т азOтни 0к-

сиди, из(ледване и оптимизация на СOИ, реконструк-
ция на парни турбини за работа при влOшен вакуум,
мOдернизация на прOтOчната част на турбините чрез

изпOлзване на (ъвременни аерOдинамични профили

на лOпатъчните решетки, газотурбинни и парOtазOви

инсталации. 0сновните проблеми п0 кOит0 се работи
It,illl|,l(l1,1l1,1lll1,1l|)0NlИШленаТаТОПЛOенергетика,топлоигазоснабдяването(а:тOплиннаикOномичност

r r r l l l I l'r|l. tl l t,lIt ll()( I l|a ИЗПОЛЗВа Не На тOпЛинната енергия за собствени нужди, а втOматизира н0 прOекти-
l',!il' lll'v|llУ|}||,lИlI,1|)(lМеIРИЧНаOПТИМИ3аЦИЯНаТOПЛИНнИсХеми,и3следваниявърхувOднOхимичнияре-

iili1l|,Illl||'l()l'||{l1rtИИttИОбеКТИ,КOНтРOЛНакОрOЗИВнитепроцесивТЕЩ,усъвършенстванерегулиранетOна

I t,IllIi lIll Ill,Il1,1| |l'l(t tt,t(ltlttaTHИTe СтаНцИИ На централи3ираното топлоснабдяване, надежднO(т на топлофика-
Illl]l||l||||lll ll,M1,1 t4 ()()(,кIи, и3OлациOнни кOн(трукции натOплOпрOВOди ИдР.

ll,rtt1l,ttttI.ttиt,ltt |),l]полага с учебни лаборатории по: Горивна техника и технолOгии/ Парни и газови
r,lltrrrttll lllI lrlrlllrrrtl,lбllяt]анеигазO(набдяване,ГориваивOдOпOдгOтOвкавТЕljиЯЕ1].Използватса

1,]i|!lI1{'l|||lI М|'l(rlИ t,l (ИМУЛ(]ЦИOННOМOДеЛИРаНеНаТеХНOЛOГИЧНИТеПРOцесИВпещнитекамериинапр0_

,r,, rrr, tr lll|
l l t t,t t tI r,tt t ltr,t tl,tt,l tl ;1,1(ltlпtT следните редOвни преподаватели: прOф.д-р Б. Бонев, доц. д-р Т. Тотев, доц.

,r t, /l Il"ll,rtr /l(]lt /l |) ll, (taHKoB, дOц. д-р Ив. Геновски, дOц. д-р С. Бойчева, ас. д-р Б. Игнатов, ас. Кр.
l! l!{I!|llll1

т

" ",l,r,,1lli|,,||l,||l|

11]чФl,] '

i.*-
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В това направление се работи п0 (ледните пр0-

блеми: топлофизични и термOхидравлични прOце(и в

(ъOръженията на ЯЕЦ, моделиране на експлOатациOн-

ни и аварийни режими в ядрени енергийни инстала-

ции, надежднOст, диагнOстика и ядрена безопасност на

ЯЕ[], вероятностен анализ на ри(ка и анализ на чOвеш-

ката надежднOст при управление на ядрени съOръ-

жения, тOплинна икOнOмичнO(т на ядрени енергийни

блокове, еколOгични проблеми на ядрените електр0-

централи и др.

Направлението разпOлага със следните учебни

лаборатории: Ядрена енергетика, Радиационна защита и ядрена безопаснос1 Симулиране на прOцесите

в ЯЕЦ.

В направлението работят следните редOвни препOдаватели; прOф.д-р В. Велев, дOц. д-р Г. Петков,

дOц. д-р Д. Попов, доц. д-р Ив. Геновски, доц. д-р К. 0илипов, ас. Ив. Спасов,

0сновните проблеми, п0 кOит0 се работи (а: математично мOделиране на тOпл0 и ядренOенергиини

прOцеси, математически метOди за 0птимизация на

тOплинни прOце(и и обекти, (ред(тва за измерване,

кOнтрOл и автOматизация на тOплинни прOцеси, син-

тез и настройка на цифрови (истеми за управление,

нOви метOди за управление - размит0 управление и

размити регулатOри, информационно управляващи

системи.

Направлението разпOлага с лаборатории: Регу-

лиране и управление на тOплинни процеси, Топлотех-

ниче(ки измервания и уреди.

В направлението работят: дOц. д-р А. Гриrоров,

дOц. д-р А. Асенов, ас. Ив. Спасов.

Международната дейност на катедра,,ТоплOенергетика и ядрена енергетИКа" се И3раЗяВа В 0РГаНИ-

зация и участие в автOритетни междунарOдни научни форуми, (ъвместна научна дейност с универ(итети и

институти 0т други страни и активн0 участие в междунарOдни научни прOекти,

катедрата е имала и иNlа дOгOвори за (ъвмеfiна научна и учебна дейност с редица университети

в Русия (МЭИ - Москва), Германия (ТУ - Дрезден), Естония (Талински Политехнически Институт), Полша

(Силезийски Политехнически Университет) и др.

lt ) l()ЛИНИ ЕМФ

Членове на катедрата уча(тват и ръкOвOдят мнOжеств0 международни прOекти, финансирани от

l)()ll (l1PO()H), NAT0, ЕС или други 0рганизации, включени в различни програми като PHARE, (opernicus,

l,,rltlltls, JOule и др. Някои 0ттези прOекти (а:

,l lrylt tlговка и изгаряне на нискокаче(твени въглища в кипящ слой'i финансиран от Университет Зиген -
lr,lrм,tttия;

ltttt,,,,itln Reduction for the lndustrial Utilization of Maritza East Lignite Coal iп Bulgaria'i Joule ll Programme

l xll,tllion (РЕС0 Project);

, Дtlv,ttlted Pulverized (oal Burners with Reduced No Emissions'l Project lNC0- (0PERNlCUS;

,,l rrctt;y Conservation for Residence, Building, Public Buildings, and SME'l PHARE Multi-country programme;

.,()|)llllli/atiOn of District Heating Systems iп Bulgaria'i програма PHARE;

. Д,,,,iltапсе for the Preparation and lmplementation of Financial Recovery Plans for District Heating Соmрапiеs in

lirrlrl,rri,t'| програма PHARE;

, lгl lrtttt,ll Assistance of Fiпапсiаl Recovery Plans for District Heating Companies iп Bulgaria", програма PHARE;

, lrr l lrril,rl Assistance and Public Awareness Саmраigп for Епеrgу Savings iп the District Heating Sector in Bulgaria',

rtlrrlt11,1M,t PHARE;

lllrtr,t кtltlцепция за двустъпално изгаряне на въглища с ниски еми(ии на вредности и прилагане на газ0-

l yll(lиll(,ll tlикъл'i lNCO-(opernicus;

,l,r rrrty|l(lиttcH цикъл ( интегрирана нискO-пOтенциална топлина"LOТНЕС0 (проект от Петата рамкOва пр0-

rlr,rM,r tt,r l();

l1(l()l)/lиl1,1llи,I за България на ЕврOпейската научнOиз(ледOвателска мрежа п0 газOви турбини'i (CAME-Gl

lllllli.K| ()| llоtaTa рамкова програма на ЕС);

|'l,rrr l tll,Дlscssment Network iп (entral and Eastern European Countries', lN(O-Copernicus;

|",{}|'11111,1 ll'\098/BG/4/'l,,,ProjectlmplementedJointlyonCO2ReductioninPlevenRegion";

lttvl",ltttr,lll lll,tommendations to Atyrau Energy System * preparation of investment recommendation for both

; 
lt r lr lttr l ltlll l,rr ility - thermal power р|апt ТРР, and heat supply system (HSS), Atyrau, Kazakhstan;

l ll,,lIl l( ) l'rrrIl,t l ,,Tr,l nsfer of Епчirопmепtа lly Sound Tech nology (ТЕ5Т) in the Da п u Ье river Basin";

tlh l)ll N\l'l()4 l115B16 project,,Development of Procedures for Human Error Data Collection and HEART

lltt,tttllltl ,tllrltt lothnique for Human Reliability Analyses and their lmplementation in kozloduy Nрр";

llr".r,,111|1 ,rttrI l)l,volopmentfor Licensing of Nuclear Fuеl iп Bulgaria (РЕс0-2) -Work Package Updating of the

гrittr ,tl IrlIl ,rl l lrt, lr,chnical University of Sofia., STUDY CONTRAKT по. З7001 1 -2004-02 F'l FD KAR BG/2004;

llг,,r,,ltr lt t rlttlt,tr l wilh lnstitute for Energy ofJoint Research Centre in Petten, Netherlands, JR( contract No.30280,

Дl",Д l tlt rrlrr,,ttl N1,1 work,,Use of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Evaluation ofAgeing Effects to the Safety

rrl l ttrtrly 1,1l ilittr,s";

t ltJlI ll l l | ', l l'tr l|r,l l, ,,Дtl lnteg rated Approach to Environmental Management in BuIgaria п Enterprises";

',ДVl lI l'rrljrrl N XVll/4.10.31/P/99,,Study оп the possibilities for an implementation of а wide spread епеrgу

1,tvllIll Illll(lll]llllllr, lrt lttrlqaria" EVA -Austria, SEEA, l(E - Frапсе;

|'llДltl l'lllIr,r lIl(r()ll()ll () l 0t} -,,TechnicalAssistanceforthepreparationof anewtariff policyandpub|icawareness

!,||tIll,|1,1ll Irrl г1,,,,,,ч l,tvitlq iп the DHS";

|'llД lll l'tr riгr | |l{ | ')()() l () } 0 l ,,Assista псе for the Preparation а пd lmplementation of Financia l Recovery Plans for

ltt:ltlr l llг,tIltlrl ( rrttt;r,ttlit,i",

|'IlДlll l'trrirrlll(li)l()/ () t l4,,0ptimizationof DistrictHeatingSystemsin Bulgaria'i

ЛабOраrOрия п0 реrулиране и управление на тOплинни прOце(и
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l(,r r r,111lа,,Топлинна и хладилна техника"е основана през учебната 1 945 г. - ] 946 г. към отдел,,Машин-

!!ir l1li,l,,(,l|(ll)(lBo"на тOгавашната flържавна пOлитехника, и (е явява една от най - (тарите и уважавани
l l]lJll)llll(ll)уктуратанаТУ-София.Неиноснователедоц.КарлСлавомировХибаум.Oтначалокатедрата
,]i!|t1,1l1,1 иl|)|((\нери по,,Топлинна техника"кат0 първOт0 име на катедрата е,,Топлинна техника и техниче(ка

l, Ill lll]li]l1,1плика/'. По - късно през 1956 г. катедрата се преименува на,,Промишлена топлOтехника"и вече

i Iili]llll,Ilи(|,lистипOдвеспециалности,,ПромишленатOплOтехника"и,,Машинииапаратизахимическата

Ir "l],llir,ll1,1Il1,1Ia промишленост'l През'l963г. (е 0(новава ЕнергомашинострOителния факултет и катедрата

lllli,L1l1l1,1l1(ll(llмн€гO,къдетOпрOдължавада(ъще(твуваи(еразвиваидOднес.През19/5rспециалнOстта

|,],lllllillt] и ,lllарати за химическата и хранителната прOмишленOст"е закрита,0бучението прOдължава п0

l rLl1,1 ( lI(,Ilи,1,1ll()(T, кOят0 през гOдините (е преименOва от,,Промишлена тOплOтехника"в,,Топлинна и масо-

IlllJ,1,,l|||,l lr,хttика,,,Енергийнатехникаитехнологии'i,,Топлиннаихидравличнатехника"задасестигнед0

!ll l |,l I l l l{ l l l l l 1,1имснова ние/lТоплотехника'1

{ l, l/(,!l1,1ll(,I0 на катедрата запOчва ( по(тъпванет0 на първия препOдавател доц. Хибаум, който от

] |li,l i.lll)()(l)(,((lр.Първиятаси(тентвкатедратаеЖивкOКръстев,запOчвапрез'l945г.(вOдененауп-

l] l l lli lltI)l ttlr ' lt,llмодинамика'l ,,0топление и вентилация'i " Машинно чертане" и,,Машинни елементи'i

ll,, 11,1 1111 l(,ll()/1()llентвOдилекциитепо,,Термодинамика"и,,0хрананатруда'i Билезам.-деканнаЕнер-
lI l lIlIlllll]t ll)l)иI(\,lllия фаКУЛТеТ.

l11 |'};|/ 1.71rl l952 г. катедрата (е ръкOводи от професор Евгени Хаджипетров, който по(тъпва на ра-
lll l l.I l, Iiм |,,,l l(!ll)llL] K,lT0 дOцент през 'l946г. ftaBa професор през 1948 г.

Il;l.rl')illl,(ll(тitвътнакатедратасеувеличава(Oщедвамаа(и(тенти-инж.ТенчоТодOрOвиинж.

lllil!)l1,1ll l1irltt,tr Иttlt<.ТснчоТодороввOдиупражненияпо,,0топлениеивентилация'i ,,Термодинамика"и
,il Illll]ll1,1 t,,xttиK,t'l (llод хабилитиране пOследOвателн0 кат0 дOцент и професор (тава титуляр п0 дисци-

llilll11,11,1 trl1,1lll1,1tt,l lt,хttика'1 0т1972г.до1976г.еръководителкатедра.ИзбиранеизадеканнаЕнергома-
IllllIllll I Ililll|1,1lllИrt (l,tKyltГcT.

ll1rr,: l'),lll 1,1(,ll() llоцснтвкатедратапO(тъпваинж.Вели(лавИванов.Водилелекциип0,,ТOплOпре-
rll,,itll, l)lllllll(,llL4(,иl](|llтилация'l,,ПрOмишленитOплинниуредби"и,,Сушилнатехника'i Написвапървите

,,1l l]||lI1(ll Il rl,ll,{lllи ll()м(ll(]ла п0 тези ди(циплини. През ']963 
г. е избран 3а прOфесOр, а от'l95З г. д0'l972 г.

IlliIlltl]Il1l|, ll1,1l|),llll ()ttttlttаtlанOвOнаучнOнаправлениевнея,,ТеOретичниOснOвинатOплOтехниката".Из-

{ lll, lltl, 1,1 t,lM /l1,li,llllt,l l ttсргомашинO(троителния факултет. Има мнOжеств0 научнOприлOжни ра3рабOт-
l ll ll tiJlt,jlI lIl|1,1|ll, l1,1 ll(,ll l и,I(]IlиOнни, 0тOплителни и климатични си(теми в сгради с нациOнална значимOст,

!|l l1IIl I l11,1lI l,vll()( l()(\ll ( ltИ(OкИ ДЪржаВНИ 0ТЛИЧИЯ.

li|,1,1l|,Il1,11,1 |')4lJ1,Itк.lrсдратакатOстаршиасистентпOстъпваиинж.БOгданКрапчев,кOйтOпрез
l,!! li,1,1lj,Iilrr111,111 lIr,l1 (,Jl{,кllиип0,,0тOплениеивентилация",,,ПрOце(ииапарати'i,,Топлопренасяне'i,,Са-

,{!l! ll]l] | t1 l llllM,lll1lll1,1 tr,хttик,l"и,,Инду(триалнитOплинни уредби'1 
(ъздал еучебници и учебни пOмагала,

ll!,tl lllll)/lll('(

'l1{ll |'ll() ll1 l(lll(,/lрптаработииинж.ТодорL|ековТодоров.През'l962г.еизбранзадOцент.
l:1ljtlil1 l !ll|1,1,11|l|,trtllt ttrl , l1,1lцlцlцttамика" и,,ТOплOпренасяне'; а (лед хабилитирането пOема курса по,,Тер-

, i,,jiitIl ll 1Iil ,l ll lllllll(lIll)(lIt,tr rtltr,'l И уlал е редица УЧебНИцИ И УЧебнИ пOмагаЛа.

,l'j',', l tr l!,lll,/(l),llll ll()(ll)пI]аинженерИванЖелязков,кOЙтOкатOстаршипрепOдавателOснOва-

tl|||lll l |,I М,ttttпttи и ,ll1,1l),]lи ]а химическата и хранителната прOмишленOст'1 3а тази специалност
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Ръководители на катедрата:

1945 - 1946 г,

Проф, ЖAPJ1 (}1ДЕЕМ${ Рý& ХИ ý&Ylt4

0сновател на катедрата

1947 -1952r.
Проф, ЕВГЕНИ АТАНА(СВ ХАДЖИfiЕТРOВ

195З - 1972r.

Проф. ýЕЛИ(llАВ ИtsАНOВ ИВА}iOВ

1972 - 1976 r.

Проф. ТЕНЧ0 ТOДOРOВ ТOДOРOВ

1976 - 1995 г.

Проф. дтн (ТOЯН ЛlOБЕНOts НЕВЕНКИН

] 995 r - 2005 г.

ПроФ.д-р НИКOЛА ГЕСРГИЕВ КАЛСЯНOВ

2005 г. - 2007 г.

проФ,д р(ТOЯН ГЕНOВ КРАЙЧiВ

2007 г. - 201'| r.

доц. д-р ивАЙл0 пЁтк0& БАнOв

20'l2 г. до сега

Проф.д-р НИКOЛА rЕOРГИЕВ КАЛСЯНOВ
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той написва лървите учебници.
През'l955 г. като редOвен а(пирант пO(тъпва инж. (тоян Христов Сендов. След защита на кандидат-

сКа дисертация е а(и(тент по,,0топление и вентилация'1 През'l965 г, е избран за дOцент, а през 1975 г. за

професор. floKTop на техниче(ките науки.3а развитиет0 на катедрата дOпринася с нови учебни курсOве п0

,,Процеси и апарати в химическата промишленост",,,Конструиране на топлообменни апарати",,,Промиш-

лени флуидизирани системи'1 Водил е лекции п0 дисциплината,,Топло и масопренасяне'i за кOят0 е издал

учебник. Автор е на мнOжеств0 научни трудове и изобретения.

През 1962 г., кат0 аспирант в катедрата пOстъпва инж. Владимир Кирилов flаскалов. След успешна
3аЩИТа На дИсертацията 0(тава на рабOта кат0 а(и(тент по,,Хладилна техника" и се хабилитира п0 същата
(пецИаЛнOст. flопринася за ра3витиет0 на направление,,Хладилна техника" към катедрата, кат0 изгражда

0пИтНИ сТеНдOВе, обучава а(пиранти и напи(ва учебни помагала. Бил е зам.-ръкOводител на катедрата.

През същата 'l962 
г. като асистент по,,Топлопренасяне"към катедрата пOстъпва инж. Михаил flими-

тров Михайлов. Избран е за дOцент през 1968 г.3ащитава кандидат(ка дисертация и през 1976 г. пOлуча-

Ва наУЧНаТа степен,,дтн". Научноизследовател(ката му деЙност (е (вързва с математическите метOди за

анализ на не(тационарни тOплOпрено(ни прOцеси. Написал е в съавтOрств0 учебници по,,Топлопренасяне"

и,,Термодинамика и тOплOпренасяне'1 През 1 978 г. преминава на рабOта към Института по Приложна Мате-

матика и Информатика, къдет0 е избран за професор и ръкOвOдител на катедра,,Информатика'1

Последователно към катедрата постъпват на работа:
0т '] 961 г. инж. Валери Августов Милчев. Защитава кандидатска ди(ертация. Избран е за доцент през

1970 г., а за професор през 1980 г. Бил е асистент по,,Термодинамика", а (лед хабилитирането (и (тава ти-

туляр п0 ди(циплината и чете,,Термодинамика l "и,,Термодинамика ll'1 Води 0ще курсOвете по,,Промиш-

лени топлинни уредби" и,,Масообменна техника". Специализирал е в Москва, Букурещ, Будапеща. Бил е

3аМ.-ръкOВOдител на катедра TXl зам.-декан и декан на ЕнергомашинострOителния факултет. Написал е

15 учебници и учебни пOмагала.

През 1963 г. кат0 а(истент по,,0топление и вентилация" пOстъпва инж. Никола йорданов Стоичков,

който води упражнения по,,0топление и вентилация'i,,(анитарна и климатична техника"и,,Хладилна тех-

ника'l Специализирал е в Москва и Стокхолм. Последователно е избран за дOцент (лед защита на ди(ер-
тация и професор (лед втOра дисертация за научната (тепен дтн. flългогодишен титуляр на дисциплината

,,Климатизация на въздуха'1 Има научни трудOве и 0ригинални разработки в обла(тта на изпарителнOто

0ХлаЖдаНе. Oт 1992 г. до 
'l993 

г. е Председател на Националната агенция по енергийна ефективнос1 а от

1999 г. до 2000 г. е Председател на flьржавната Комисия п0 Енергийн0 Регулиране. Бил е Председател е на

Българското 0бщество на Инженерите по 0топлителна, Хладилна и Климатична техника /0БИКOХ/,

През 1966 г. кат0 а(и(тент в катедрата пO(тъпва инж. Стоян Любенов Невенкин. Той води упражнения
по:,,Термодинамика'i,,Термодинамика и тOплOпренасяне" и,,Теория на подобието'l По късно е титуляр на

дисциплината,,Сушилна техника'1 Специализирал е в Минск, Санкт Петербург и flелфт,3ащитава ди(ерта-

ции за научните (тепени д-р и дтн. Професор е oT'l989 г. Ръководи катедрата от 1976 г. до 
,l995 

г. Написал е

3 учебника и редица учебни помагала.

През 1967 г. кат0 а(истент по,,0топление и вентилация"пOстъпва инж. (тефан Пенев Стефанов. Спе-

циализира в Норвегия. В катедрата защитава кандидат(ка дисертация и се хабилитира пO(ледOвателн0

като дOцент и професор в 0бла(тта на прOмишлената вентилация и обезпрашаване. 3аемал е дльжнO(тите

декан на деканата за чуждестранни студенти и а(пиранти и зам,-ректOр п0 междунарOдн0 сътрудниче(тв0

и обучение на чужде(транни граждани. Автор е на мнOг0 научни трудове, учебници и учебни пOмагала.

llrtиllи [мФ

l l;rl,r 196В г. като а(и(тент по,,0топление и вентилация" пOстъпва Михаил Михайлов Балабанов. През
l'll {,и]бранзаглавенасистент.Челелекциипо,,Климатичниин(талации"иевOдилупражненияпо

I l l||||]l,||иti/ вентилация и климатична техника".

l l; lc r 1 970 г. кат0 инженер кьм катедрата пO(тъпва Васил Янев Йорданов. Асистент е по,,Термодина-

l l l l , l l ] l ( )l ljlоп ренасяне': За щита ва дисерта ция през 1 978 г., (лед коет0 е избран за доцент. Водещ п репода-
r i ll llrr /(и(l-]иплината,,Топлотехника': Написал е учебници и учебни пOмагала п0 дисциплините,,Термоди-

,,rrrl,,r',,,IсрмодинамикаитоплOпренасяне"и,,Толлотехника'1 Зам.-деканнаЕМOот']995г.до2004г.,аот
l|l)'|l /(()/010г.-деканнаЕМO.АвторенанаучнитрудOве,учебницииучебнипOмагала.

Иrrlrr. flинко Костадинов Палов започва професионалната си дейнO(т кат0 инженер в катедра,,Про-

] lL lllll1,1l(l ttlплотехника"през'l973 г. 0т 1974г. е асистент в (ъщата катедра, В катедрата защитава канди-
jl,t1| l,,l /(и(()ртация и се хабилитира кат0 доцент през 1986 г. Специализира в Москва. Автор на учебници и

|,1,1 {lll()/l( r tra за лабораторни упражнения. Бил е заместник декан и декан на ИП0- Сливен.

ll1l1,1 19/4 г. към катедрата кат0 старши асистент пOстьпва на работа Тодор Тенчов Тодоров. Чел е

I!] l Illll] и (,ltoдил упражнения по,,Хладилна техника" и,,Проектиране на хладилни инсталации".

ll1rcl l976г.лOстъпваст.н.с.llст.ктнСтанчо,Щимов(тамов.OтначалокатOглавенаси(тент,а(лед
jl .l l,,l l() lt(чlещ препOдавател п0 ди(циплините,,0топлителна техника" и,,Възобновяеми енергийни из-

] , lllLll(l,|" (llсциализирал е в Азербайджан, Русия и Германия. 3ащитава кандидатска ди(ертация през

l]']l ll/lи((,l)тациязанаучнатастепендтнпрез1988г.ИзбранезадOцентпрез1979г.изапрофесорпрез

L i]]i] l l"] l/(,1,1 с няколко учебника. Участвал е в разработванет0 на редица проекти ( нациOнална значимOст.

i ],,rI t tr,I ttltt) 
|) l,ковOд(тв0 е (ъздаден Справочник по 0топление, Вентилация и Климатизация. Избиран е за

l11,1(1,11,1llи/lеканнаЕМФ.Oт1994г.до'l996г.езам.-министърнаобразOваниетO,наукатаитехнOлогиите.

ll1ll l l()/6 г. на работа в катедрата пOстъпва и Ангел Георгиев Фикиин. Защитава дисертации и при-

Il lIll1|1 I ||llуlIllиIе (тепени,,кандидат на техническите науки" през 1960 г, и,,дOктOр на техническите науки"
r1,, l l'tli'r r, ll;lcз 1962 г. е избран за дOцент, през 1970 г. за старши научен (ътрудник lcT., а през 1972г,за
l|, lIl1,1ll|)ll()х,l(]дилнатехникаитехнOлOгия.Присъденомуезваниет0,,академик"отчуждестраннинаучни

lr l.]ii,[4ll14 llиJi t,pOKTOp на УХТ и зам,-министър на търгOвията.

Il1lг r l()/{l г. кат0 асистент към катедрата пO(тьпва инж. flимитър Георгиев Киров. Защитава ди-
,, Il1.1l(l1,1 rr1ll,r l9B1 г. Oт 1986 г. едOцент, а от2001 г. професор. Специализира в Московски енергетичен

LJI] 1LIlt,l, Дtil l1lия, Германия и Италия. След 1980 г, специализира,,Ефективни (и(теми за 0пOлзOтвOряване

l! l ll]l11ll||lil" и,,(истеми за обезпрашаване ( висOка степен на ефективност'i Автор е на 176публикации,12
ll ll|1l |,,ll lillиl и и учебници, изобретения, патенти, свидетелства за прOмишлен дизаЙн и учебни издания.

i ll,tlIr,lч,tr,(lttилабораториикъмТехниче(киунивер(итет-София.Носителна3латнимедалиидиплOми

, l ,llll1l ll|1,1,1l|и 1l,t tработки. flиректор на Учебно-експерименталния завOд при ВМЕИ - (офия през периOда
|:] l Il)ll/ 1.0T 2013 г, води лекции кат0 хOнOруван преподавател към катедрата п0 ди(циплините:
l ttlll1lIlltt l rrrrt,rtttlво'|,,ПрOмищлена вентилация и обезпрашаване',,,,Инженерна екология",,,Газоснабдя-

llil (),lп1 ll],lll(,ll(l l]ъздух и газове".

llrlt,rlrt,t 1ltttttltl flжартазнов пOстьпва през 1976 кат0 научен (ътрудник в ПНИЛ,Турбулентни струи"

r l l r ,rr.lll),| Хи7l1ttr аеродинамика. 0т 1986 г. е главен а(истент в катедра,,Топлинна и хладилна техника'l
r l1,1lillll ()llII,1( lи l1,1 l]аучна и препOдавател(ка деЙност: термOдинамика, O(нOвни процеси и ин(талации.

( lilJlll l(,ll()ll l(1lай,lев пOстъпва в катедрата кат0 редOвен доцент лрез 199'|г., а през 2002 г. е избран

! llllll(|)l,((lll (ll(,llиdлизира в Германия.3ащитава дисертация през 1977 г. Избран е за действителен
,,l, rr l.rl,rlll,Mиl() rr,r Мсждународната академия на науките п0 екOлOгия и безопасност на жизнената сре-
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да (МАНЭБ) със седалище (анкт Петербург - Русия. 0т 1996 г. е зам.-ръкOвOдител, а 0т 2005 г, до 2007 г.

ръкOвOдител на катедрата.3а доказани икOнOмиче(ки ефекти от внедряване на научни разработки има

държавна награда, Работи в областта на тOпл0- и масообмен при сушене и при разбъркване ( механични

бъркачки в химически и биореактори, съоръжения и инсталации за биологично пречистване на 0тпадъци,

екOлOtия и 0пOл3OтвOряване на 0тпадни прOдукти.

'l. БOРИ(ЛАВ ffИМИТРOВ, техник

2. ВtРА ДЯКOВА, технически сътрудник

3. ДOРА 3АФИРOВА, технически сътрудник

4. КРЪ(ТЬ0 КЪНЕВ, специали(т научна апаратура

5. минч0 минЧЕВ, техник

6. михАил ГЕOРГИ tВ, техник

7. РАДК0 ЖИВКOВ, инженер

8. (ТOЯН ДИМOВ, инженер

9. ТЕМЕНУЖКА ХРИ(ТOВА, технически (ътрудник
'l0. ТOНИ БЕЛflЕВА, техниче(ки сътрудник
'l 

1. ЦOНКА ХРИ(ТOВА, техниче(ки сътрудник

I l ( )llИl |И l:lVlФ

никOлА гЕOргиЕв кАлOянOв
Роден на 'l'1.05.'1953 r. в гр. (озопол. 3авършва ВМЕИ през

'l979 г., специалност,,Промишлена тOплOтехника". Постъпва като

асистент през 198'l г. !окторска дисертация защитава през 'l989 
г. 0т

1990 г. е дOцент, а от 2009 г. професор. Специализира в Русия, Вели-

кобритания, Норвегия. Зам.-декан на ЕМФ (1993-'1995), ръководител
катедра ТХТ (1995-2005) и от 20'l2 г. д0 сега, зам.-ректор по научна и

прилOжна дейност на ТУ - София (2005-20'l'l).0бласти на научна и

препOдавателска дейност: топлопрена(яне, топлообменни апарати и

(и(теми, мOделиране и симулиране на тOплинни сиOеми, енергийна

ефективност.

нА(к0 ивАнOв нАчЕв
Роден на 31.'l0.1946 г. в гр. Хасково. Завършва,,Промишлена

топлOтехника" във ВМЕИ. 0т 20,03.'1974 г. е а(истент по Термодина-

мика. floKTopcKa дисертация защитава 1980 г. (пециализирал е в Ру-

сия. 0т 'l985 
г. е дOцент, а от 2010 г. професор. Има 80 публикации, 12

учебни помагала. Автор е на три (тандарта у на( и (ъавтOр на един в

Русия. Научна и препOдавател(ка дейност; термOдинамика, тOплOп-

рена(яне, теOретична тOплотехника, топлофизични свойства и стан-

дартOсправOчни данни. Ръководил и участвал в над 30 научни разра-
ботки. Член-коре(пOндент на Международната Асоциация на студа.

ц8ЕтАн никOлOв БO}ккOв

Роден на 0/.02.1954 1 в гр.София - дOценl дOктOр, инженер.

3авършва ВМЕИ-fuфия през 1980 г., спец.,,Промишлена тOплOтех-

ника'i (пециализира във,,ВИХТ"- гр. Oдеса (1985 r.) и в ТУ- гр. Ко-

пенхаген ('l99'lг.). Защитава у(пешн0 дOктOр(ка дисертация ('l987г).

Професионалната си дейност запOчва кат0 а(и(тент ('l984г.), ст.ас.

(1986г.), гл.ас. ('l987г) и дOцент (20'l0г) в катедра ТХТ на ЕМФ, ТУ Со-

фия. Автор на три учебни пOмагала и 27 научни публикации. 0сновни

области на препOдавателска и научна дейност; хладилна техника,

хладилници и хладилни инсталации, 0хлаждане и замразяване.

3ам.- ръководител на катедра ТХТ.

fr}
i.- 

),={ \
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ик}еЙJ}ý г}ýткý& жJlH&ш

Роден на 07.05.1955 г. в гр. Бяла Черква. Завършва ТУ - (офия,

специалнOст,,Промишлена топлотехника'1 3ащитава дOктOрска ди-

сертация през 1999 г. Доцент от 2000 г. Член на АС на ТУ. Председател

на 0( на ЕМФ от 2008 г., ръкOвOдител катедра,,Топлинна и хладилна

техника" от 2007 до 201'l г. Председател на НПС,,0тOпление, венти-

лация, климатизация, хладилна техника, тOпл0- и газоснабдяване"

на Камарата на инженерите в инве(тициOнното проектиране. Спе-

циализирал в Русия. Автор 4 учебни пOмагала и над 60 публикации.

0сновни области научна дейност: тOплOтехника, 0тOплителни, венти-

лациOнни и климатични ин(талации.

fifi [r:}и&&д йшr,д*рt,tллзд злеТý&&

Родена на 18.07.1960 г. в гр. София. 3авършва ТУ - София,

специалнO(т,,Промишлена топлотехника". 3ащитава дOктOр(ка ди-
(ертация през '1991 

г. Доцент от 2002 г. Специализирала в Германия

и Португалия, Автор на над 60 публикации, З учебни пособия на

немски, френски и английски език, (ъавтOр в,,Справочник на енер-

гетика'1 Участвала е в научнO-прилOжни прOекти п0 нациOнални и

междунарOдни програми. Oсновни области на препOдавателска и на-

учна дейност: 0топление, вентилация, климатизация, възобновяеми

енергийни изтOчници, енергийна ефективност.

м&рý{:rА},ýти ý{ }tOн(т&жти F}fi ж Ё,jyiýýyrl&&

Роден на 14.08.1970 г. в гр. София. Завършва ТУ - София, спе-

циалнOст ,,Топлинна и масообменна техника". Защитава дOктOрска

дисертация през 2000 г. Доцент от 2008 г. Специализирал във Вели-

кобритания и Кралство Норвегия.

Автор на 2 учебни пOмагала и над 30 публикации. Участвал в

разработката на над 50 научнOиз(ледOвателски прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: про-

мишлени тOплOтехниче(ки (истеми, тOплинн0 (тOпан(тв0 и масооб-

менни уредби.

Jlю&*мир ý]ýтжФш tL&*K{}e}

Роден на 17.10.1957г. в гр. Тетевен. 3авършва ВМЕИ - Со-

фия, специалност,,Промишлена тOплOтехника'i както и,,Приложна

математика" и,,Системи за пOдпOмагане вземанет0 на решения'1

Защитава дOктOрска дисертация през 2004 г. Доцент от 20'l0 г.

Автор на едно учебно пOмагал0 и над З0 публикации. Участвал е

в разработката на над 20 научнOизследOвател(ки и прилOжни пр0-

екта,0сновни области на преподавател(ка и научна дейност: тер-

мOдинамика и тOплOпрена(яне/ термOдинамични и топлофизични

свойства, права и обратна задача на тOплOпрOвOднOстта, матема-

тиче(к0 мOделиране, ЕЕ.

fiАлf; Ёiтин никOJlАF,н tjlAPAHKOB

Роден на 24.04.1954 г. в гр. София.3авършва ТУ - София, специ-

алност,,Промишлена тOплOтехника'i 3ащитава докторска дисертация

през 20'l'l г. Главен асистент в катедра,,Топлинна и хладилна техника".

Съавтор на 2 учебни пOмагала и 18 публикации. Участвал в разработ-

ката на научнOизследOвателски прOекти.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: терм0-

динамика и тOплOпрена(яне, енергийна ефективнос1 топлофизични

свойства на веще(твата.

жА}\,1Ен &rжfi${ {тfrкФ&

Роден на 19.07.1958 г. в гр. София. Завършва ВМЕИ - София,

специалност,,ПрOмишлена топлотехника" през 1983 г. и,,Приложна

математика" през 1 984 г.

Главен асистент е от 1990 г. Член на ФС на ЕМФ, ТУ - (офия. Ав-

тор на 'l учебно пOмагал0 и над'l0 публикации. Участвал в разработ-

ката на над 20 научноизследOвателски прOекта,

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: енер-

гийна ефективнO(т; тOпл0- и масообмен; 0тOпление, вентилация и

климатизация; възобновяеми енергийни изтOчници.
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!"ЕOрги дЕ,лlчЕв тOмOв
Роден на 22.02.] 961 г. в гр. София. Завършва ТУ - София, специ-

алност,,Топлинна и хладилна техника". Главен асистент, 0сновни о6-

ласти на препOдавател(ка и научна дейност: ергOнOмия и еколOгия;

0тOпление, вентилация и климатизация; икOнOмия на енергия.

М0l\,lЧИЛ пЕтрсЕ вд(иJlЁв
Роден на 12.08,1973 г. в с. Черногорово, обл. Пазарджик. За-

вършва ТУ*София през 1997 г., (пециалнOст,,Енергийна техника и

технOлOгии', (пециализация,,Топлинна и хладилна техника'1 Зачис-

лен за редOвна дOктOрантура 2000 г. с тема,,Параметричен анализ

на топлообменни системи'l Професионалната си дейност запOчва

като аси(тент от 2003 r в ТУ-(офия. Автор на 1 учебно пOмагал0 и

'l2 публикации. Участва в над 60 междунарOдни и наши прOекти за

енергийна ефективност на обществени и общински сгради. 0сновни

области на препOдавателска и научна дейност: тOплOтехника, тOпл0-

обменни апарати и енергийни характери(тики на сгради.

люБOмир вЕнцЕ(лАвOв тАшкOв
Роден на 08.04.1979 г. в гр. (офия.

3авършва ТУ - (офия, специалност,,МетрOлOгия, финна меха-

ника и оптика" - МФ и специалност "ТоплOтехника" - ЕМ0. Асистент

към катедра,,Топлинна и хладилна техника".

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: под-

държане на микрOклимата в сгради, газоснабдяване, тOплOтехника

и термOдинамика, енергопреобразуващи (и(теми.

кO(тАдин дн[Елс8 Фи киин
Роден на 06.06.'l963 г. в гр. Пловдив. 3авършва ТУ - София,

спец. "Топлинна и хладилна техника", Главен асистент по НИ( и рь-
кOвOдител на прOекти. Член на ИК на МеждунарOдния хладилен

институт, Европейски технологични платформи, междунарOдни ор-

ганизации и издателски бордове на научни списания. Академик на

Международната хладилна академия. Редактор на Journal of Гооd

Proces-sing and Preservation. Автор на мнOже(тво научни трудOве/

уча(тник и пOканен лектOр на научни форуми в Европа, САЩ, Китай и

Австралия. 0бласти на научна дейност; хладилна техника и технOло-

rия, хладилната верига, хладилни технOлOгични прOцеси и (и(теми с

интензивен тOплообмен.

Инж. БOРЯНА ИВАНOВА ЦЕКOВА
Инж. РO(tН ПАВЛ08 ЦЕКOВ
никOлАЙ ивднOв ружин
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В хода на свOет0 развитие катедра "Топлинна и хладилна техника" се утвьрди кат0 вOдещOт0 у на(

академичн0 звено в областта на топлинната и хладилна техника, ( у(танOвени традиции както в обучение-

т0 и пOдtOтовката на инженерни кадри п0 специалност,,Топлотехника", така и в научнOизследOвател(ката,

прOектнO-кOн(труктOрската и внедрителската дейност в тази област. Ако трябва да (е даде лакOничн0 0п-

ределение - цялOстната и дейност е насOчена към проблемите на "потреблениет0 на тOплина'i Това по-

требление, кOет0 е (ъще(твен и до скор0 пренебрегван у нас фактор за решаване на проблема енергийна

ефективност и 0пазване на 0кOлната среда.

Специалност,,ТоплOтехника" 0(игурява висOк0 каче(твени знания и умения на (тудентите, независи-

м0 0ттяхната предварителна пOдгOтовка и образование, за развиване на техните възмOжнOсти за профе-

(иOнална реализация в обществения сектOр, прOмишленOстта и бизнеса.

В двете си образователни степени - бакалавър и магистър, специалността,,Топлотехника" е структу-

рирана върху дOбре основани курсOве, на(Oчени към прOектиранет0 и анализа на енергопреобразуващите
(истеми при крайния потребител на енергия - в сградите и прOмишлените обекти. Това са процесите и

(истемите за 0тOпление, вентилация, климатизиране, какт0 и различни прOмишлени тOплинни прOце(и

и системи.

0бучението 0сиtурява знания за енергийните характеристики и енергийната ефективност в (гради

и прOмишлени системи, системите за 0сигуряване на микрOклимата в (редата, в кOят0 хOрата живеят и

работят. 3нания за балансиране на каче(твOт0 на живOта с потребността 0т (ъхранение на ре(ур(ите на

земята и пO-специалн0 енергията, и опазванет0 на 0кOлната среда. Студентите изучават различните енер-

гийни ресурси - традициOнните и възобновяемите - и ефективните си(теми за тяхнOт0 оползOтвOряване,

като комбинирани (и(теми за прOизвOд(тв0 на тOплина, (туд и електричеств0, различни активни и пасивни

слънчеви (истеми, високоефективни генератOри на тOплина и (туд, съвременни материали и системи за

управление на тOплинни прOцеси.

Те също изучават влияниет0 на енергопотреблениет0 върху 0кOлната среда и начините за намаля-

ване на вредния ефект от това, кат0 получават знания и придобиват умения за прилагане на съвременни

метOди за анализ на тOзи слOжен кOмплекс 0т взаимни връзки и ефекти. По такъв начин студентите се

пOдгOтвят като професионали(ти, кOит0 разбират баланса между потребността 0т енергия, качество на

(редата и изчерпаемO(тта на енергийните ре(ур(и и мOгатда предлOжат (ъвременни ефективни и екOл0-

госъобразни решения.

0бучението в образователно-квалификационна (тепен "бакалавър" п0 (пециалнOст "Топлотехника"

има за цел пOдгOтOвка на инженери съ( знания и технически умения за прOектиране, кOнструиране, пOд-

дръжка и експлOатация на 0тOплителни, вентилациOнни и климатични си(теми, хладилници и хладилни

инсталации, (ушилни инсталации, топлообменници и тOплO-ма(O0бменни системи в промишлени и био-

технOлOгични прOизвOдства, тOплинни стOпанства на прOмишлени предприятия, си(теми за 0пOл3OтвOря-

ване енергията на алтернативни изтOчници. Специализираното обучение се вOди в тя(н0 (ъOтветствие съ(

съвременните изисквания за висOка ефективност и екологосъобразнOст на третираните системи,

0бучението в образователно-квалификационна (тепен,,маги(тър" акцентира върху задълбочаване

на специалната пOдгOтOвка на о(нOвата на (ъвременни прилOжнO-математиче(ки, кOмпютърни и инфор-

мациOнни технOлогии. Получават (е знания и умения за анализ и (интез на тOплинни прOцеси и (и(теми на

0(нOвата на мOделиранет0 и кOмпютърнOт0 симулиране, 0ценка на алтернативи и взимане на решение в

rILTllI| | Mlll

l ll l л1ll()l()ltlll)ИантнO(т, Oптимизация и енергиен мениджмънт.
il I l],l { ll'll('ll ,,ДOктOраНтУра"Включва индивидуално обучение и научнOизследователска работа

rlrirll1,1УIlll()lll)ИлOжни3адачивобласттанатOплотехниката.Използватсесъвременниизчислител-
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СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

0бучение по (тепени в катедра,,Топлинна и хладилна техника''
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I 
ll )| l,,( ( t, ()(игурява от висококвалифИцираН ПРеПOДаВаТеЛСКИ СЪСТаВ, КОЙТО СЪ( СВOИТе Те-

]" ]||lllll ]li,lllll)l Лll|)llкlи'l0(киOпитдOприна(яизауспешнOпред(тавяненакатедратавмеждунарOднии
l llllIi l!llIl,I tllIl,Il('lIlI14, l|,lУ'lнOи3(ледOВателски и внедрител(ки прOекти. Учебноизследователската дейност
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Катедрата има формирана стратегия за развитие на научната си дейносr Това е енергийна ефек-

тивнO(т на (гради, технOлOгични прOце(и и цялO(тни прOмишлени обекти, използване на възобновяеми

енергийни изтOчници и създаване на нOви енергO(пестяващи съOръжения, ин(талации и екосистеми. На-

правленията за научнOизследователска дейно(т на катедрата са както (ледва:

]. Изследване на тOпл0 и масообменни прOце(и в (гради и технически (и(теми

2. Енергийна ефективност в (гради, технOлOгични прOце(и и промишлени обекти.

3. Изследване на (и(теми за 0(игуряване на микрOклимат в сгради.

4. Изследване на си(теми за 0пOлзOтвOряване на енергията от възобновяеми изтOчници.

5. Изследване на топлофизични свойства на материали и хладилни агенти.

6.0птимизация на прOце(ите в хладилната техника и разработване на инOвациOнни (и(теми за хла-

дилна обработка на храни ( у(илен топлообмен.

(тратегическият поглед за развитие на катедрата е насOчен към значим0 и устойчиво пOвишаване

на препOдавател(кия и научнOизследOвател(кия пOтенциал в областта на енергийната ефективност и въз-

обновяемите енергийни изтOчници.

Учебната и научнOизследовател(ката дейност на катедрата се 0(ъществява в 7 специализирани ла-

боратории и две кOмпютърни зали.

, |, l l l r, I|,Mil {а пOддържdне Hd микрOклимат в (грdди"

ff,lA fvtИКР*НJiШr,qеТ В СГР*ДИ"' на катедра,,То-

плинна и хладилна техника" е изградена пOд

ръкOвOд(твOто на доц. д-р инж. Ивайло Банов,

( пOмOщта на вOдещи в областта на тOплOтехни-

ката фирм и - 
"ТАН 

ГРА-АВ1 
"PYBEl{(';,,G 

RU N Dt05';

"OVENTROPI,,LG 
Electronics', 

"ДАМВЕНТ",,JROХ';
,,lMl lnternational", ]N' и др, На реално дейст-

ващите ин(талации и (тендOве (е прOвеждат

упражнения п0 ди(циплини, изучавани в спе-

циалнO(тта ,,Топлотехника" от бакалавърска и

маги(търска степен на обучение. ЛаборатOрията

се изпOлзва при разработванет0 на диплOмни

работи, докторски дисертации и за извършване

на научнOизследователска работа.

лАБ*р&тшр},lft ,,штфl,ýr! t4,[Ел fi"* 
jl тЕж&,л и"

ЖД" е създадена 0т дOц.д-р Мерима 3латева и

гл,ас. Камен Стоков. Разполага с комбинирани

експериментални (тендOве за изследване и 0п-

ределяне на експлOатациOнните характери(тики

на кOнвективни и лъчисти 0тOплителни тела.

Някои от тях:

iýнhi,},ърът зА fr $,ýýргь{Йнfu{ Аьtдtr*иýш {ý{Е&} е научноиз(ледOвателска лаборатория ( университет-
(ки (татут и ръкOвOдител прOф. д-р Никола Калоянов.

Акредитирана е за обследване за енергийна ефек-

тивно(т и сертифициране на (гради и прOмишлени (исте-

ми.

В ЦЕА се прOвеждат из(ледвания и се разработват
прOекти в областта на енергийната ефективност и въз-

обновяемите енергийни източници.

,Що сега са разработени над '|60 проекта (българ-

ски) и 22 междунарOдни. Това включва сгради, системи

за 0тOпление, вентилация и климатизация, централизи-

рано топлоснабдяване, абонатни (танции, прOмишлени

тOплOтехниче(ки системи, си(теми за изпOлзване на възобновяеми енергийни изтOчници, обследване за

енергийна ефективност и енергийно сертифициране на (гради, Oценка на пOтенциала за намаляване на

разхOдите за енергия и техникO-икOномиче(ка 0ценка на енергO(пестяващи мерки, разработване на об-

щин(ки планOве и прOграми за 0пOлзOтвOряване на ВЕИ и енергийна ефективнос1 0ценки за съOтветствие

с изискванията за енергийна ефективност. Екипът е в о(нOвата на разработванет0 и актуализиранет0 на

нациOналната нOрмативна база по енергийна ефективност.

,, 
I 

jlrl, ()l0плителна техника"

Il/lБOрАТшРИfrТ* ý'l0,,]tJIДДШЛНА ТШtНМКfr Ш ТЁХНФJIФrИfi,l" е изградена през 2008 гOдина пOд

, ,,,,,,,,..,,;,,;,,;,.;,;..i,;,;,,,,.,Ч.';а ръкOвод(твOт0 на дOц.д-р Цветан Божков. Тя е

Ч i ',] предrазru.,.на, какт0 за обучение на студенти

'_Т ,'fr' *|" 0т (пециалнO(т,,Топлотехника" и прOвежданет0,rq .]Т]
"о}'.t t ;

:|]i|r|:1r:.::.:|1|:

прOекти.

Лабораторията включва три 0(новни стен-

да. flBa от тях - кOмпре(Oрна пOлухерметична

хладилна система ( вOдн0 0хлаждане и си(тема

за ,,свободно охлаждане" (а интегрирани към

термOизOлиран кOнтрOлиран обем. Третият

l ,1,1l).Хll,VlиJlнатехникаитехнOлOгии" стенд е (амOстOятелна херметична хладилна

l /i ll0 I}АТШРИS,,{&,t(ТЕfdИ ЗД iЗ*ДДЪРЖА[l ý

l ll,пл,l ](l0хлажданенавода.СтендоветедаватвъзможнOстзаширокнаборотиз(ледваниянаработните



парамеТрИ и прOцеси, енергиЙните характери(тики и ефективнO(тта при съвместната рабOта на кOнвен-

цИOНаЛнИ И дOпЪлВаЩИ си(теми, като,,(вOбOднOт0 0хлаждане" и 0пOлзOтвOряванет0 на 0тпадна топлина.

Къпл

мишлен прототип HyFlotreeze'E

дане'l ЕврOпейската група за хигиенен инженеринI и дизаЙн, Flair-tlOW Europe, BlO-NET и други.

катедра "ТOплинна и хладилна

Проектни реализации на ЛабOратория "0хлаждане и замразяване" - полупро

Лаборатория,,Изследване на топлофизични свOйства на материали

АлмАнАх 
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техника" е 0бOсобена НfiУЧНSи}{Л Еfi*l}АТЕЛ(кfi fr дý*р&-
т*риfi "ФклАждднf; и зýмF&зýffiАнý,,
(рьководена 0т tл.а( инж. Костадин Фикиин),

кOят0 в прOдължение на дълги гOдини разра-
ботва проекти в рамките на НИС, финансирани
главн0 от рамкOвите прOграми на ЕврOпеЙския

съюз за научни изследвания/ технOлOгичн0 раз-
витие и демOн(трациOнни деЙнOсти, какт0 и 0т

програмата на ЕС за конкурентноспOсOбност и

инOвации. 0т 2004 г. дO(ега лабOраторията иг-

рае рOля и на НациOнална кOнтактна тOчка към
МOМН по 6-тата и 7-мата рамкови прOграми

на ЕС в 0бластта на храните, аграрните науки и

биотехнологиите. ЛабOратOрията рабOти в тя(н0

сьтрудничеств0 с междунарOдни 0рганизации и

научни мрежи като Международния хладилен

ин(титут (МХИ), Глобалния алиан( на хладил-

ната верига, Международната хладилна акаде-

мия, ЕврOпеЙ(ката асOциация за хладилн0 съх-

ранение и лOгистика, Европейската федерация
п0 хранителна наука и технOлOгии, Конфедера-

цията на хладилната и питейна индустрия на ЕС,

Европейските технOлOгични платформи "Храни

за живOт" и "Възобновяем0 затOпляне и 0хлаж-

] l1,1il{l|r,ll(}|)и,l 0 един(твена на Балканския пOлуO(трOв и предстOи да бъде акредИТИрана 0Т нацИOнаЛ-

l ,lr1,1ll ll(),lкl)0литация втази 0бЛаст.

,ri||,/](l()]0240,,MOdellinqofThermal PropertiesandBehaviOurofFoodsduringProduction,Storageand
, llIlIllll()ll";(,,lt4оделираненатOплинните(воЙстваипOведениетOнахраниприпрOизвOд(твOтO,съхране-

r irl |1 llll llll)(YltЛенИеТ0").

,l,I lilll( ll,,(ll,л(T94]20,,5helf_LifePredictionforlmprovedSafetyandQualityofFood{'; (,,Прогнозиранена

. |, ,l l l 1,1 { l,хl),lllсние за подобрена безопасност и качеств0 на храните").

i , r l l t l|,I l{Nl( t'5 ERBlc]5 СТ98 0912,,Development of а Novel Cost-Effective Techno|ogy for lndividual Quick
j ,, , ,,rttrl rrl l rllrtls Ьу Hydrofluidisation"; (,,Разработване на нOва ефективна технолOгия 3а индивидуалн0 бЪр-

, l1.1|],l l)lI1,1l|(| llr] хрdни чрез хидрофлуидизация").

l l l ( 1.1()()() ()()040,,tLдlR-FLOW EUROPE 4 - Disseminating the ResuIts of EU Food Research Projects to Small-

, , l l1,.rltttttl sizcd Food lndustries, Health Professionals and Consumer Groups through а 24-country Dynamic

,l,illl|',y,,l{,lll";(,,РазпространениенарезултатитеOтиз(ледOвателскитепрOектинаЕСвOбла(ттанахра-

r l,, r1l l \l),lllи l(,,Il.!aтa промишленO(т, здравни специали(ти и пOтребИТел(кИ ГРУПИ ПOСРеД(ТВOМ ДИНаМИЧ-

Lir l1{ll,.|,,(ll1.1 (и{ l0Ma На 24страни").

l I l l l ,, ( )( ) / ] ()54 4,,EU ROtREEZE: l nternational l nitiative for Еп ha п(iпg the Н uman Research Potential, 0rganising

, l llr lr.vr,l \li1,1ltiГlcWorkshop,PublicationandDisseminationActivitiestoAdvancetheFrozenFoodlndustryin
,l, l ll ,ltrrl д,,,,lrriated States"; (,,МеждунарOдна инициатива за за(илване на чOвешкия изследOвател(ки п0-

!llLl1,1]l {)|)1,1llи}ираненанаученсеминар,пибликациOннаиразпрOстранител(кадейнОстзапрOгре(ана

lll ll 1l1llll](,ll()( l I(l }а замразени храни в ЕС и асOциираниТе (трани").

r, l).,()(),l l , NlCHT WIND: Grid Architecture for Wind Power Production with Energy Storage through Load

l r l I ll ll I lll ltr,lr it;crated Wareh0use5"; (,,Мрежова а рхитектура за вятърн0 електрOпрOи3вOдств0 ч ре3 акуму-

i!lll lll1, 11,1 (,ll(,l)l и,l и преме(тване на тOвара в прOмишлени хладилни хранилища").

i ,l l l( t ,,ltl() NET: А network of National Contact Points providing cutting-edge NCP services to the КВВЕ

, , llI ll l llllllllllllity"; (,,Мрежа 0т нациOнални кOнтактни тOчки, O(игуряващи авангардни NCP УслУги за из-

rI Jlll|1,1|1,1|(к,tt,lобщноствOбла(ттанабиOтехнOлOгиите,базираниназнанието").

llllll1.1 l/,,|/,i)5lt]0],,l(E-E: lmprovingtoldStOrageEquipmentinEurope'i (,,ПодобряваненаOбOрудванетOза

l] ljlLlJ]||(t { l,хl)llllсНИе в Европа").

|,,,l.I l lll Il|){)l l)(lMaTa на USАlD,,Повишаване на енергийната ефективнO(т в 3авOда за вълна РУН0 - Габр0-

, l l l |,l l l l]1,1 l ,l l l(lл и ] на технOл 0гичните прOце(и и (градния фонд, разработване и внедряВане На еНерг0(-

:i. , l]ll:,llll1,1 мr,llки, разработване на метOдика за оценка на ефекта, мOнитOринг на резултатите,

,, r r l |1,1 l lrlltlltt,йcKaTa кOlvlисия DG ХVll,,Разработване на база данни за (равнителен енергиен анализ на

! |j illll ll { иr rl,ми, ГlредставителнOлятOза гр. (офия'1

1,Ill.I l llll ll|){)l l)(lMir РНАRУТЕМРUS,,Въвеждане на 0бучение п0 енергийна ефектиВнOст В сградИ чреЗ

r r,|1.1r1.1|ll14 иrlr|lrlрмационни технOлогии"'l995-'1998. Разработване на алгOритми, метOди И (ред(тВа 3а

j"lfi БOрАтfi риfr ,,и}{лЕfr ýдн Е н& тФt1.1,!фф14-

зр,|чжш (веЙст&А },А iидтЁриАftrи"

е създадена през 20'lЗ год. под ръкOвOдствOто на

прOф.д-р Никола Калоянов в рамките на проект

за (ъздаване на универ(итет(ки научнOизслед0-

вателски комплекс. Oборудвана е (ъс съвремен-

на измервателна апаратура за експерименталн0

изследване на кOефициент на тOплOпрOвOднOст,

специфичен тOплинен капацитет и температур0-

прOвOдн0 числ0 на практиче(ки всички видOве

твърди и течни материали в температурен диа-
пазOн 0т -/0'С до 1500'(. По свOята уникалнOст
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обучение на инженери и архитекти п0 енергиен анализ на сгради.

Проект,,Параметричен анализ и (интез на активна слънчева система за гOреща вOда в 0бединена Районна

Болница - Ст. Загора'i лрограма PHARE.

Проект,,Параметричен анализ и синтез на активна (лънчева система за гOреща вOда в 0бединена Районна

Болница - Крумовград'i програма PHARE,

Проект,,Параметричен анализ и (интез на активна слънчева (и(тема за гOреща вOда в 0бединена Районна

Болница - Раднево", програма PHARE,

Проект,,Енергиен анализ на 1 42 СOУ - (офия'i Проект по програма E(OLI NKS на USA|D.

Проект от прOграма на USАlD,,Повишаване на ефективността на централизиранOт0 топлоснабдяване в

гр. Oрадеа - Румъния . Моделиране и симулиране на енергопотреблениет0,0пределяне и 0ценка на ефек-

тивни мерки за намаляване на потребността 0ттOплина в (градния фонд на града'l

Проект,,Показатели, критерии и правила за управление на качествOт0 на топлоснабдяване в Р. България',

Световна Банка.

EU-EPBD Concerted Action Project, Епеrgу Performance of Buildings, (ore team member * methods and procedures

for evaluation of building реrfоrmапсе,

EU lntelligent Епеrgу ,Project Electronic Building Епеrgу Performance Directive -.

lntelligent Energy,,EM5-Textile Project: Promotion of Епеrgу Мапаgеmепt Practices iп the Textile lndustries of

Greece, Portugal, Spain and Bulgaria,

Проект по прOграма ФАР,,06следване за енерrийна ефективност на floM за медикO-сOциални грижи -
гр. Хасково'1

Проект за енергийно-ефективна рекOнструкция на обществени сгради в България по Фонд,,Козлодуй'i Ев-

ропейска банка за развитие.

Проект,,Разработване на мOдул за 0ценка на гOдишен разхOд на енергия в летен режим'i ЕNSl,Норвегия.

AREVA - рамкOв дOгOвOр за (ътрудничеств0 с цел: подобряване на препOдавател(ката и изследOвателска

дейносl развитие на чOвешките ре(ур(и в инженерните науки, индустриалнOт0 инженер(тв0 и менидж-

мънт.

Проект,,Създаване на метод за об(ледване на енергийната ефективност на сгради в летен режим за клима-

тичните услOвия на Виетнам и България'1

,,Анализ на централизира нOт0 топлоснабдя ва не на сградн ия фонд в топлоснабдителен район Изток - София'i

,,Анализ на централизираното топлоснабдяване на сградния фонд в Шумен'i

,,Анализ на ефективността на централизиранOт0 прOмишлено топлоснабдяване в Габрово"

,,0бследване за енергийна ефективност на (градата на Министерски Сьвет"

Il(чlиllи ЕмФ

,1ll lJlll l llll ефективността на централизираното битово топлоснабдяване в Габрово",

L ]rl rIl,/llt(llle за енергиЙна ефективност на Правителствена резиденция Хисар'i

l1,, ,,r.,; ,,|]1,3ц9ццOсти за 0птимизиране на енергиЙните разхOди за 0тOпление и климатИЗацИЯ В ЖИЛИЩНа

1,,;1,r trt,tr Варна".

i 
t 
, ,, r, r ,, 

( l, зда ване, а нализ и 0цен ка на н искOтемпературн и термOпOмпени а грегати за 0тOплен ие и кл има-

l Lr lLl|),lll{llla (гради'1 Проект по прOграма на МOН. Разработване на типоред, и3граждане на пилотна инста-

llLllit, м{)l]итOринг и 0ценка на ефекта.

1,,,,,г,t ,,|),l]рdбOтване на рамка 0т правила за тOплинн0 счетOводств0 при централизиран0 тOплO(набдя-

l lll. lr llllllгiрия'; ДдЕЕР. Моделно изследване на типOви сгради за у(танOвяване на Вътрешните ТOпЛИннИ

]l1 ll{ta ll|)и изключване на 0тOплителни тела.

li,,,,,|l|,,Длтернативни възмOжнO(ти за намаляване на енергийните разхOди в (градния фонд на Техниче-

Lr Vllц111,рlцlg1 - София. Oбследване за енергийна ефективнOст на 7 сгради на ТУ.

1,1rr r,t,,l),tзрабOтка на метOдика за анализ на технOлOгичните разхOди при пренOс на тOплинна енергия (

,tlllIlll()( ител гореща вода'i ДКЕВР.

. il1,1I],llle на софтуер за оценка на ефективнOстта на си(теми за 0пOлзOтвOряване на възOбнOбяеми енер-

ll ll llI |)(,( урси в сгради'1

r,,,i,1,,1,,|),1зрзflgтваненаметOдизаOценканагOдишенразхOднаенергиявсгради'i

l 
,, ,r,г, r ( )t lt H ка за (ъответствие ( изисква н ията за енергийна ефективност на п рOект на сграда на bTV.

1,1ll,,l l(l (ъOтвет(твие с изи(кванията за енергиЙна ефективност на проект 3а 0тOпление, вентилация и

lLlJ,]1,1lи lиране на Спортна зала,,Арена Армеец", София,

1,1lI,|,|,,()0(ледванезаенергийнаефективностна8търговскиобектанаверигатаМЕТРO'i

ll , l1,11 l ,,()бсл едва не за енергийна ефективност на (градата на МРРБ'i

Ir1,11,1Iиltнa прOграма,,Конкурентноспособност" 2007-2013, Проект ВG16'lР000]-5.0.01-0003,,Ефективно

rIl ll{Il('llИе на 0перативна прOграма,,Развитие на кOнкурентOспособността на българската икOнOмика"

]L ] / /01 3'|П риоритетна ос 5,,Техн ическа помощ'l

]!,| 1,1 I иl]на прOграма,,Регионално развитие" 2007-201 3, Проект,,ЕнергиЙн0 0бнOвяване на българските до-

,,1,,. , l](i]61р0001l1,2-0112о11,,подкрепа за енергиЙна ефективност в многофамилни жилищни (гради"

l 1,1),llИlll|а прOграма,,Регионално развитие", Приоритетна 0('l;,,У(тOйчив0 и интегриран0 град(к0 ра3-

, ,lrrl,,', ()ttсрация ],]:,,Социална инфраструктура" вGl61р0001/1.1-0712009,,Подкрепа 3а о(игуряване на

lrrltt(l/l)lllla и рентабилна инфраструктура на ви(шите училища в градските агломерации"-,,Подобряване

] Llll|),l ]()l}атеЛНата инфраструктура в ТУ - София чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в

.rrlrt, l, lrll()K В, Блок 9 и Блок 'l0".

I I ll\Lllll1,1'l0t] Фонд,,Научни изследвания" - проект,,Създаване на Университетски научнOизследOвателски

,lI illll('l(( lil инOвациИ и трансфеР на знаниЯ в областта на микро/нано технOлOгии и материали, енергий-

ll 1 r.rIlt,кlивно(т и виртуалнOт0 инженер(тв0
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Катедра ,,ХидроаерOдинамика и хидравлични машини" (ХАД и ХМ), в настOящия (и вид (ъще(твува

от 1998 година, кOгат0 (а обединени 0тделните дOтOгава катедри ,,Хидроаеродинамика" (ХАД) и ,,Хидрав-
лични машини" (ХМ).

ТУк са дадени, какт0 ръкOводителите на 0тделните преди тOва катедри, така и ръкOвOдителите на

обединената катедра.

r /|l]l|и |M(l) хАд и хм

],,ll(yll)а,,Хидравлични машини"е (ъздадена през учебната 1945146г. при 0ткриванет0 на Машин-

ll(lJl()l ичния факултет на Държавното висше пOлитехническ0 училище.
l,,rrll1ра,,ХидроаерOдинамика" е (ъздадена гOдина п0- късн0 - в 1947 година. При създаването на

Ili!l,1|llинO(трOителния факултет през 1963 гOдина и двете катедри пOпадат в негOвия състав.

i l lll)l,B ръкOвOдител на катедра,,Хидравлични машини"е назначен професор Васил Геров. Той рабо-
l llll()( МинчOПопов,койтотогава('1946г.)едOцентвсъщатакатедра.Годинапо-късноМинчоПопов
l l1,1(l(,ll ]d ръкOвOдител на катедра,,ХидрOаерOдинамика'i Тогава занятията (е вOдят в (тарата (града

lllLll(,x1,1иKaTa, в лаборатории и зали на Софийския универ(итет и в зали на Българското инженерн0-

l ,l, lyl)l,|0 друже(тво (БИАД).

( 1,1llиH(KOTo развитие на лабораторната база на катедрите ХАД и ХМ запOчва (лед завършванет0 на

, , l,,l ll,| сградата, разпOлOжена д0 паметника на Васил Лев(ки ,1952г,

Развитието на лабораторната база запOчва, кат0 пOд

ръкOвOд(твOт0 на проф. В. Геров тOгавашните асистенти

инж. П. Златарев и инж. М. Константинов проектират гOля-

мата ,,Лаборатория п0 лOпатъчни хидравлични и пневма-

тични машини"- ]959 г.

Тази лаборатория е една от тOгавашните забележи-

телнOсти на Техническия универ(итет, разположена на 900

кв. метра плOщ и на три стрOителни нива (етажа). В края на

(ъще(твуванет0 на тази първа лаборатория, тя пOмещава

в себе си 3 обособени лабOратOрии съ( (ледните стендове:

rd q Г,ф РА [фР14 fi 
", 

fi фfi Ft lз х } р fr 1,ý Fl и мj к ИД$lil Ё lt Ё р Гш't lt

fi,ýtI{$4(THj\jt&{"

1, Вертикална 0ранцисова турбина - 1978 - проф. Г. Гро-

зев, дOц. (тогава) В. 0бретенов

2. Вертикална Пелтонова турбина - '] 982 - проф. Г. Грозев,

доц. В. Oбретенов

| 
)L4 t()нтална 0ранцисова турбина - 1 985 - проф. Г. Грозев, доц. В. 0бретенов

l1 lу11|)(|rна турбина -'l987 -доц. В. 06ретенов

] :ll14 lllaHe на направляващи апарати на Пелтонови турбини -'l990 - доц. В. Oбретенов

l illиlltaHe на затвOрни 0ргани -'l968 -доц. П. Радулов,доц. В. Кичев

л il ffi рý{$ý,,турý*ýýФ{ъýл! &} &{ ffi *жтмtлдfr*рш"

ilr:,lи1191зlцtlu*u пOмпа - 1957 - проф. В. Геров

l,,rrrllllбeжHa пOмпа ( прOменлива честOта на въртене -'l959 - проф. В. Геров

Проф. инж. *А(И}Т ГШР*& r*ИТrВ
0сновател на катедра,,Хидравлични машини"

1946 - 197З г,

'l973 - ]9В0 r
проф. д-р fi&lfutrИТЪР (,l'lАШЧSý tsЪЛКФВ

'1980 - 199З и '1995 - 1999 r

прOф.д р ГРfiЗЬfi ИýА}ý8В rРO3ýВ

1993 - 1995 г.

проф. дтн МИХАИЛ ДИr,{ИТРЕý ЖSfSЬ{ТOВ(КИ

Проф. д р {fiИЖЧfi ГýýРГИilfr Г!trl"ý*Ш

0сновател на катедра,,ХидроаерOдинамика"

1947 -1976r.

1976 - 1990 г.

проф. ЕýН ЩЁ{ЛАШ ЖРtý(Тfi ffi МАД}i{И РСКИ

'l990 - ]99з и 1995 - 1999 г,

проф. дтн ýlЕТЪР (ТАНКOВ ЙСРдАНOs

'l993 - 'l995 
г.

доц. д р ТSДOР }lИKФJ!Oý Ч&КЪРSП

'l999 - 2005 r

доц. д р futИlIАДШН ДНГЕЛOý JIАЗДРOts

2005 - 20'l'1 г.

доц. д-р Еffi&НУИJl ПДýJlOЕ АГilНЦЕВ

201 
'l - досега

доц. д-р ИВД}Е НrýЁЛЧЕВ Д}rШOý
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3. l"]ентробежен вентилатOр - 'l960 
-проф. В. Геров

4, Двойновтичаща помпа,,Малък Преславец" - 1 966 - проф. В. Геров, проф. Г. Грозев, доц. Б. flраганов

5. []ентробежна пOмпа ( пO(тOянна честOта на въртене *'l978 - проф. В. Геров, проф. Г. Грозев

6. flиагонална помпа * 'l975 - доц. П. 3латарев

7. Кавитационни изпитвания на центробежни пOмпи - 'l 992 - гл. ас. И. flyKoB

8. []ентробежен вентилатOр ll - 'l993 - доц. М. Лазаров, гл. ас. (тогава) 0. Бекриев

,IАýýрдтfi риý 
",(fi 

Ець,lдл н 14 tl&ld п и"

1 . Вихрова помпа l - 1 976 - доц. М. Лазаров, доц. В. 0бретенов

2. Водоструйна пOмпа - 1976187 - доц, В. Oбретенов

3. Черпакова пOмпа - 1978 - проф. Г. Грозев, доц. В. 06ретенов

4. Високооборотна центробежна пOмпа - 1978 - проф. Г. Грозев, доц. В. Oбретенов

5, Вихрова вакуумпOмпа - 1970 - проф. Г. Грозев, доц. В. 0бретенов

6. Шламови пOмпи - 'l985 - проф. Г. Грозев, доц, М. Лазаров

7. Изпитване на пOмпи за ненютOнOви течнO(ти - 1992 - проф. Г. Грозев

8. Вихрова помпа ll - 1995 - доц. М. Лазаров, гл. ас. 0. Бекриев

Лабораторията п0 ,,06емни хидравлични маlлини" запOчва да се изгражда през 1958 1 със

създаванет0 на (тенда,,Бутална помпа"Oт прOф.Д.Вълков, През'l975 г. е инсталиран стенд,,Подвижна

кOмпресOрна станция" от прOф. Д. Вълков, доц. В. Кичев и гл. ас. С. (имов. По-късно в тази лаборатория Са

(ъздадени нOви стендOве 0т гл. ас, С. Симов;,,flозиращи помпи"('l982) и,,0безвъздушители"('l995).

След'|976 г. доц. В. Кичев развива,,Лаборатория по хидравлични и пневматични измерва-

ния". Лабораторията по,,Хидро- и пневмо-задвижване и управление" запOчва да се 0рганизира пре3

1962 г. с проектиранет0 и изграlкдането на стенд,,3ъбна пOмпа"Oт гл. а(. Н. Москов. По-късно са (ъЗдадеНи

0ще някOлк0 стенда за изпитване на обемни рOтациOнни пOмпи и хидрOдвигатели. Към края на (ъщеfiВУ-

ването на лаборатOрната база на катедрата в сградата до паметника на В. Левски, лабOратOрията по,,Хидро-

и пневмOзOдвижване и управление" включва следните стендOве:
'l. Зъбна пOмпа - 196З - гл. ас. Н. Москов

2. Бутална радиална пOмпа - 'l 965 - гл, ас. Ст. Бошнаков

3. Пластинкова пOмпа - '1 969 - гл. ас. Н. Москов

4. Изпитване хидравлични елементи и (истеми - 1977 - гл. ас. Н. Москов, гл. ас. Ст. Бошнаков, гл. ас.

К. Герджиков, доц. Ст. Лазаров

5. Електрокарна уредба - 'l 981 - доц. В. Бунджулов, гл. ас. Н. Москов, доц. Ст. Лазаров

6. Изпитване на хидравлични (истеми - 'l982 - доц. М. Комитовски, н.с. К. Герджиков, гл.ас. А. Тро-

янOв, дOц. И. Ангелов

7. Ротационни обемни машини - 1 982 - гл. ас. Н. Москов

8. Хидравлични сервOклапани - 1 986 - доц. М. Комитовски, доц. Ст. Лазаров, доц. Ал. Кръстанов

9. Изпитване на мOдулни хидравлични елементи - 'l 988 - гл. ас. И. Ангелов
'l0. Хидродвигатели и турбопредаватели - 1996 - гл. ас. А. Троянов гл. ас. Н. Москов

Лабораторията по,,Регулиране и автоматика" се 0рганизира от доц. Б. ,Щраганов и гл. ас. Ст. Бош-

накOв 0т 1972г.и включва 4 стенда за определяне на статични и динамични характеристики на пневмOе-

лементи и (и(теми.

През 1978 г., е 0ткрита 0НИЛ (0траслова научнOиз(ледOвателска лаборатория lидравлични си(-

,( ) гOдини ЕмФ хАд и хм

lеми за задвижване и управление" към катедрата, кOято развива (ериозна изследователска и инже-

rrr,рингова дейност в свOет0 направление.

Пръв ръководител на катедра ,,Хидроаеродинамика" е доцент Минчо Попов, хабилитиран през

|')46 г. в катедра,,Хидравлични машини'1 3ванието професор пOлучава през 1950 г,

През 1947148 г. М, Попов чете кур( по,,Хидроаеродинамика"пред първия випуск на студентите п0

мпшинн0 инженер(тв0 в сградата на ДПТУ (днес УАСГ). Катедрата не разпOлага ( материална база. Семи-

l1,1рни упражнения се вOдят 0т асистентите инж. Борис Кирилов Попов от катедра"Машинни елементи",

lrlI0(ледствие професор от ВХТИ, и инж,,Щимитър Сл. Вълков от катедра,,Хидравлични машини"(от'l969 г.

rIрофесор) и за кратк0 време 0т инж. Николай Йонков Колев, който през ]950 г. започва работа в нOвOOсн0-

l l{l ната катедра //Самолетостроене'1

През 1 948 г. за първи редOвен а(истент е назначен инж. Иван Петков Недялков (първият дипломи-
рал (е в България машинен инженер), който през 'l952 

г. постъпва на работа в друг0 звен0.

През същата ]952 г. за редOвни а(истенти (а назначени - инженер Емануил Лазаров Чичов и инж.

Itснцеслав Хр. Маджирски, а кат0 редOвен а(пирант пO(тъпва инж. Любен Я. Панов.

При основаванет0 (и катедрата разпOлага в запазената част на бившата,Щьржавна печатница (ам0 с

,11ин кабинет и малк0 пOмещение, кOет0 се изпOлзва за работилница и лаборатория. flo 1952 г., чрез проф.

llопов, са дO(тавени някои лабораторни уреди, с кOит0 се правят демонстрации при лекциите. През това

i]peMe кръжOчниците 0т третия випуск на специалнOстта,,(амолетостроене" пO(трOяват учебен аеродина-

lйичен канал, който чрез някои подобрения, направени през 1953 г. (лужи и д0 дне(.
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През учебната 195215З г, в учебната работа са включени за пръв пьт упражнения с изработени в

катедрата стендOве, някOи 0т кOит0, (ъOтветн0 усъвършенствани, (е изпOлзват и пOнастOящем.

0т учебната 195215З г. пO(ледOвателн0 запOчват да се включват лабораторни упражнения п0 из-

мерване на скOрO(ти, дебити, вискозите1 фотографиране на теченията, и(тински вихър, електрO-хидр0-

динамична аналOгия, Oпределяне коефициентите на линейно и ме(тно (ъпрOтивление, характеристика на

вентилатOр и др.

През 1954 г, катедра ,,Хидроаеродинамика" се обединява със съществуващата 0т 1947 г. катедра

,,САМOЛЕТOСТРOЕНЕ" и се нарича,,ХИflРOАЕРOДИНАМИКА И АВИАЦИOННА ТЕХНИ l{A'i Съставът на катедрата

от 4 човека (вкл. асп. Панов) се увеличава с 0ще четири души - проф. Щветан Л. Лазаров, доц. Борис Хр.

Стоянов, ас. Христо С. Николов (доцент от'l963г,) и ас. Николай Й. Колев (доцент oT'l9670.

Материалната база се увеличава с 0ще два кабинета и зала за упражнения, която обслужва дисци-

плините п0 авиациOнна техника. През този периOд кOлективът на катедрата прOектира и пострOява пO-г0-

лям аерOдинамичен канал и трикOмпOнентна механична везна за него. Впоследствие тOзи канал е пре-

не(ен в халет0 на втори блок, като се съOръжава ( лрOменливOтOкOв двигател с безстепенно регулиране.

В 1959 г. специалнOстта,,Самолетостроене" е закрита и катедрата възобновява първOначалнOт0 си

название, кOет0 запазва до 
'I998 

г, Проф. Лазаров 0става в катедрата, дOц. Стоянов и ас. Колев преминават

към катедра,,Съпромат'i а ас. Христо Савов - в катедра,,flвигатели ( вътрешно горене'1

Катедра,,Хидроеродинамика" се прена(я кат0 лаборатории и кабинети в (градата на Втори блок на

Техническия университет 0ще през ]969 г. Това дава възмOжнOст за изграждане на изследователските и

учебни стендове в обширни пOмещения на съвременн0 нив0.

След преместването в кв. flървеница, някOи от упражненията 0тпадат и на тяхн0 място се включват

други: Oпит на Рейнолдс, лабораторна работа по кавитационни явления, изследване на граничен слой по

плO(ка пла(тина. 0пределяне коефициента на (ъпрOтивление на обтечено тяло.

Понастоящем направлениет0,,Хидроаеродинамика" на катедра ,,XAfl и ХМ" разполага с 3 лаборато-

рии за научнOизследOвател(ка работа съответно п0 кла(иче(ка механика на флуидите, експериментална

механика на флуидите и изчислителна механика на флуидите. Oт 1982 г. направлениет0 разпOлага и ( из-

чи(лителен център, който непрекъснат0 се обновява кат0 хардуер и кат0 прOграмн0 0сигуряване за мOде-

лиране на флуидни течения при различни начални и гранични у(лOвия.

Повече подробнO(ти за катедрата, истOрията й, преподавателите, лабораторната база, студентите и

дOктOрантите мOже да (е намери на адрес: http://hadhm.tu-sofia.bg

Към петдесетата гOдина 0т (ъздаванет0 на ЕнергомашинострOителния факултет катедра,,Хидроаеро-

/lинамика и хидравлични машини" има ше(тнаде(ет щатни препOдаватели.

&АлЕнтин слАfi0& 0БвЕтtнс&
Роден през 1950 г.,1976 - а(истент, 1982 - доктор, 1986 - до-

цент, 2012 - професор. Учебни курсове: Водни турбини, Турбомаши-

ни, КМПХПl ХМП и др. Публикации: 5 учебника, 4 учебни пособия,

1 монография, 15'l научни труда,3 изобретения. Създател и ръкOв0-

дител на лаборатория ХЕХТ. Ръководител на над 90 изследователски

прOекта. 0сновни области на препOдавателска и научна дейност:

метOди за (интез на лOпатьчни (истеми за вOдни и вятърни турбини

(внедрени в 37 турбини от 33 ВЕЦ); натурни из(ледвания на вOдни

турбини, пOмпи и обратими турбомашини ('l7'l машини в 52 ВЕЦ);

изслед-ване и 0птимизация на хидроенергийни системи.

илч0 ивАнOts днгЕлсв
Роден през'|955 г., 1980 - маг. инж.; '1980 -'1982 - гл. кOн-

(труктOр п0 хидравлика в БРВ,,ТТС'i МЗ,,Мир", Монтана; 'l982 
-'l985

дOктOрант; 
'l985 - асистент;1987 - старши аси(тент; 'l988 - главен

аси(тент; i990 - доктор; 2000 - доцент. Курсове: Хидравлични сис-

теми за задвижване; Хидравлични и пневматични машини и зад-

вижвания; Автоматично регулиране и управление на хидравлична

и пневматична техника.,,Рьководство за лабораторни упражнения
п0 еле-менти и си(теми на хидр0- и пневмOзадвижването'i,,Теория и

практика на хидрOзадвижването" 20'l 0г, Електрохидравлични серв0-

системи"- 2012 г. Публикации - 56, изобретения - 4.

ивАн нЕдЕлчrв дукOв
Роден през'l960 г. в гр. София. Завършва ТУ - София, специ-

алност,,Хидравлика и пневматика'1 3ащитава дOкторска дисертация

през 2000 г. Доцент от 2003 г. Ръководител на катедра ХАД и ХМ от

2011 г. Автор на 1 учебник и 50 публикации, Oт кOит0 25 самостоя-

телни. Ръководил е б научноиз(ледOвател(ки прOекта. 0сновни об-

ла(ти на препOдавателска и научна дейност: работни турбомашини,

разбъркващи устройства, пневматичен тран(пOрт, прилOжение на

(FD и изкуствен интелект (невронни мрежи и генетични алгоритми)

в хидравличната и пневматична техника, енергийна ефективност на

флуидни си(теми.
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Роден през 1959 r ']988 - аси(тент, 2004 - доктор,,Мащабен
ефект при малOгабаритни турбомашини", 2006 - доценl 2008 - 3ам.

декан по yfl на ЕмФ. ръковOдител на ЛаборатOрИя За ПРOВеРКа На В0-

дОМеРи/ 0правOмOщена от ДАМТН. Курсове: Хидравлични и пневма-

тичнИ машини; Тръбен транспорт; (пециални пOмпи в индустрията.

Учебн ик по,,Противопожарни центробежни помпи'1 Проекти: Изпит-

ване на пOмlпи п0 lS0 за Турбо -( ЕOOД, 201 1. Изследване влияниет0

на 0тклOнител при измерване разхOд на вOда п0 тегловен способ,

2010-20'11. Разработване на малогабаритни (илOви агрегати за ВиК

0ператOри.

й*}р&Аи tt'{fr нfi ffi fr fi }* **}

Роден през 
,l962 

г., 
'l988 - маг. инж,,,Топлинна и масообменна

техника"; '1990 - маг. инж.,,ПрилOжна математика и информатика"
'l 995 _- 

доктор:,,Числено моделиране на прO(транствени турбулентни

течения във вентилирани помещения"2000 главен асистент 2005 -
доцент по,,механц6з на флуидите'1 Курсове: МехаНИКа На фЛУИДИТе,

изчислителна хидродинамика,,,Ръководство за УПРаЖНеНИЯ И РеШе-

ни заДачи п0 изчи(лителна механика на флуидите" - 2004 г.,,Меха-

ника на флуидите" _ 
ръкOводств0 за упражнения ( решени задачи -

2007 г. Проекти: Числено симулиране на турбулентни течения със

сложна геOметрия ( пOмOщта на метода СV5.

ffi r:НжИ{iý&ý} мrý'q Н*ffi {i&(ИЛý;ý}

Роден през 1 960 г. в София. Завършва ТУ през 'l 985 г,, спец.,,Хи-

драВлика и пневматика". Работи като кOнfiруктOр п0 хидравлика в

,,Технологичен кOмбинат за електрOкари и робокари 6-ти септември"

между 1985 и'1987 г, Oт'1987 г. е асистент вьв ВТУ,,Т. Каблешков"-

софип, през 2006 защитава дOктOрска дисертациЯ В ТУ - СОфИЯ. 0Т

2009 г. е доцент п0,,Хидравлични и пневматични задвижващи си(те-

ми" в ТУ - София, води курсове по: 06емни хидравлични и пневма-

тични машини, Пневмозадвижване и пневмOавтOматика, Хидро- и

пнеВмOзадвижване; Учебни пособия - 8 Проекти -'15, изобретение -1,

публи кации - 42.
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Роден през 'l980 
г. 2002 - бак. инж.2006 - маг. инж. 2006 * гл.

аси(тент, 2007 - доктор с тема:,,Числено мOделиране на двуфазни

течения ( прOменлива плътнO(т";2011 - доцент по,,Механика на

флуидите'l Курсове: Механика на флуидите, Приложна механика на

флуидите, Приложна и изчислителна хидрOаерOдинамика, fl вуфазни

течения и (и(теми. Учебни пособия: "Сборник ( решени задачи п0

механика на флуидите". "Приложна механика на флуидите". Проекти:

Развитие на специализирана научна инфраструктура за из(ледване

пOтенциала на слънцет0 и вятъра,2008-2011г., междунарOден към

фонд НИ на МOН.

гý*рги "r*&{зр$ж 
fi шчуi}Ф&

Роден през 1976 г.,2000 - маг. инж. - Датски технически уни-
версите1,,Натурн0 изследване на тOплинния комфорт в офисни по-

мещения с изместваща вентилация'l 2005 * асистент,2009 - доктор,

ТУ - София, с тема:,,Числено изследване на течениет0 в пOмещения

и 0ценка на тOплинен комфорт и вентилациOнна ефективност'1 Кур-

сове: Механика на флуидите, Изчислителна Nlеханика на флуидите.

Специализация в Технологичен Институт Карлсруе, Германия - 201 0;

Проекти:, 201 ] -201 2 Числено из(ледване на ефикасността на ултра-

виOлетOв0 лъчение за обеззаразяване на болнични помещения, Уни-

вер(итет Пенсилвания, САЩ;

ре{и цlt ],*itrfi р#&д ж fi 
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Родена през'1980 г.2005 - маг. инж.,,Топлотехника'i 2008 -
а(и(тент, ТУ - София 2011 - доктор с тема:,,Неизотермични турбу-

лентни течения в 0граничен0 пространство" ТУ - (офия, 20'l2 - гл.

а(истент. Курсове: Механика на флуидите. Механика на флуидите в

ЯЕ[] проекти:,,ПрOектиране и изработване на камера за из(ледване

на двуфазни течения" 2008, Методика за аерOдинамични изпитания

на вентилатOри, съобразена с lS0 5801:2007 и l50 5802:2001,,Експери-

менталн0 и числен0 и3(ледване на неизOтермични правOъгълни тур-

булентни (труи в 0граничен0 про(тран(тво" 2009. Публикации: 28
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Роден през 1982 г.2005 - бак. инж.;2008 - маг. инж.;

20'11 - доктор, тема:,,Из(ледване на аерOдинамиката в невенти-

лирани пOмещения и оценка на микрOклимата"; 2012 - а(и(тент;

2013 - гл. аси(тент; Едногодишна научнOиз(ледовател(ка визита

(2005 - 2006) в Датски техниче(ки универ(итет - Копенхаген,. 0т

2010 до 2012 г. член на lnternational Society of lndoor Air Quality and

(limate (lSlAQ). Курсове: ,,Механика на флуидите",,,Fluid Mechanics" и

,Jhermodynamic{' във ФАИ0. Проекти: ДДВУ02/8 към,,Фонд научни

из(ледвания" към МOМН. Изследвания в областта на качествOт0 на

въздуха в затвOрените пOмещения (lAQ). Публикации: - 19.

{.l"Ц Ж {{{,А h{ frЦ Х} [' { ТШ {,$,fl fi m {\ k\|Vt Х\ШШ

Роден през 1979 г.2004 - маг. инж.;2008 - асистент; ТУ - Со-

фия;201З - дOктOр п0 научната специалност:,,Хидравлични и пнев-

матични машини и съоръжения'| тема:,,Изследване на хидравлични

енергOвъз(танOвяващи (истеми'1 Курсове; Турбопомпи, турбоком-

пре(Oри и вентилатOри - прOект. Упражнения: Помпи, компресори

и вентилатOри; Хидравлични и пневматични машини; Специални

пOмпи в инду(трията Проекти: Изследване и пOдOбряване на енер-

гийната ефективнOст на флуидни системи, 2006-2009; 0правомо-

щена от ДАМТН ЛаборатOрия за проверка на вOдOмери към НИС на

ТУ - София.

ýijTi} н fi и пT,iit,* са тF*fi н {.l 8

Роден през 1953 г. 'l979 - маг. инж., 'l986 - асистент. Курсове:

Упражнения по хидравлични елементи и хидравлични задвижващи

(и(теми. Курсов проект по хидравлични задвижващи (истеми. Рък0-

водств0 на дипломни работи. Проекти: 0птимизация на работния ци-

къл при ек(трузия на преса DEMAG-] 700т -,,Стилмет Afl'1 Хидравлична

си(тема на цифров турбинен регулатор за ВЕЩ,,Койнаре", ВЕЦ,,Влахи'l

ВЕЩ,,Станкова река'1 Хидравлична (и(тема за фрезерни дробилки -
ТЕЦ Марица Изток-ЕНЕЛ. Хидравлична (истема ( 2-пътни клапани

fly32 за повдигащ цилиндър в електропещ -,,Стомана Индъстри'i

дЁтýли н tд,нчЕ& fulýpý08

Роден през 1958 г. 1983 - маг. инж.,'I984 - инж. математик,

1986 - асистен11992 - главен аси(тент. Курсове: Механика на флуи-

дите, Топлотехника, Изчислителна механика на флуидите, Приложна

механика на флуидите, Приложна математика.

Учебни помагала: Ръководство за упражнения и (бOрник за-

дачи п0 механика на флуидите (']992); Ръководств0 за упражнения
и решени задачи п0 изчислителна механика на флуидите (2004);

Механика на флуидите - ръкOвOдств0 за упражнения ( решени за-

дачи (2007). Проекти: FР7 GД712494, FР7 GA-212998: (subcontracto|

lEEl07 l777 lSl2,499477: (subcontracto0.

ý{*rтfi н иJлиfr fr !"tAr]Efl

Роден през 1965г.1992 - маг. инж., 1997 - Специализация п0

автOматизирано прOектиране в машинO(трOенето, 2000 - асистенl

1999 - докторант. Курсове: ,,Хидроенергетика'l BEl ТПХПl,,Водни

турбини",,Турбомашини"и кур(Oв прOект п0,,Турбомашини'i Проекти:

Стенд за мOделни из(ледвания на двукратни вOдни турбини за малки

ВЕЦ - 2006; (тенд за мOделни из(ледвания на 0(0ви водни турбини

за малки ВЕЦ * 2007; Моделно работно кOлел0 за двукратни вOдни

турбини 2008; Стенд за изпитване на вятърни турбини - 2009; ДУНК-

03/1 Разработване и изследване на лOпатъчни системи,20'l'l.

и{крА (Alll0BA снмOвА
Родена през 1982 г. 200З - бак. инж. ,,Текстилна техника и

технологии", 2006 - маг. инж., 2009 - аси(тент, ТУ - София. Член на

научния кOлектив на,,l_|ентъра за изследване на микрOклимат, енер-

гия и 0кOлна (реда" - СЕРДЕСЕН към ТУ * София, www.cfdc.tu-sofia.

bg Упражнения: Механика на флуидите (в т,ч. и на англйски език във

ФАИ0), изчислителна механика на флуидите. Проекти: Участие в 3

междунарOдни лрOекта, финансирани по бРП, 7РП, ДААfl - Германия

и З проекта, финансирани от 0НИ на МOМН. Има 13 публикации, от

кOит0 3 в чужбина.
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Роден през 1 976 г. 2004 - маг. инlt<.,,Хидравлична и пневматич-

на техника'i 2005 - докторан1 ТУ - София,2006 - инж.,,Хидравлични

задвижващи системи',,,Хидротех" ЕOOД, 2007 - (пециализация п0

(пециалнOстта B,,ATOS"SPA,2009 - асистент по,,Хидравлични и пнев-

матични (истеми за задвижване", ТУ - (офия. Курсове: Хидравлични

и пневматични (истеми за задвижване; Oбемни хидравлични и пнев-

матични машини.

инж. ýАНИfi АВА ДИМИТРOВА
инж. (ТЕоАН ШАклЕВ

ивАн ивАнOв
гЕOрги (тOичкOв.

')О гOдини ЕмФ

КАЛИН МЛАДЕМИРOВ АНГЕЛOВ, ас.

КИРИЛ ГЕOРГИЕВ ВАР(AМOВ, проф. дтн

КO(ТА КИРИЛOВ ГЕРД)fiИКOВ, гл. ас.

КУ30 ПЕТРOВ КУ3OВ, доц. д-р
ЛЮБЕН ИВАНOВ ДРАГАНOВ, ст.н.с. ll ст.

ЛЮБЕН ЯНАКИЕВ ПАНOВ, прOф.д-р

МИЛАДИН АНГЕЛOВ ЛАЗАРOВ, доц. д-р
МИНЧ0 ГЕOРГИЕВ ПOПOВ, прOф.д-р

МИХАИЛ ДИМИТРOВ КOМИТOВ(КИ, проф. дтн

МИХАИЛ СПИРOВ КOН(ТАНТИНOВ, проф. д-р

нАйдЕн пЕтрOв мO(кOв, гл. ас.

никOлА ЙOрдАнOв лЕкOв, гл. ас.

никOлАЙ ЙOнкOв кOлЕв, доц.

пАнтдлЕЙ пЕткOв рАдулOв, доц.

ПЕТЪР НЕДЯЛКOВ 3ЛАТАРЕВ, доц.
пЕтъР (тАнкOВ ЙOРдАнOВ, проф. дтн
(имЕOн ТЕOФИЛOВ (ИМOВ, гл. ас.

(тЕФАн АтАнАсOв ЙOтовски, ас.

(ТЕФАН ДИМИТРOВ ЛАЗАРOВ, доц. д-р

fiЕоАн тOтЕВ БOШнАКOВ, гл. ас.

ТOДOР НИКOЛOВ ЧАКЪРOВ, доц. д-р

ХРИ(Т0 (АВOВ НИКOЛOВ, доц.

ЦВЕТАН ЛА3АРOВ ЛА3АРOВ, проф.

янк0 лА3АРOв михАЙлOВ, дOц.

инж. АЛЕК(АНflЪР АНТOНOВ, АЛЕКfiНДЪР АЛЕК(АНДРOВ, БOРИ( ДИМИТРOВ, БOРИ( КO(ТOВ,

ВА(ИЛ МИТЕВ, ГЕOРГИ ДИМИТРOВ (бай Жорж), ДИМИТЪР ДИМИТРOВ, ДИМИТЪР ГЕВЕ3OВ,

ЛИМИТЪР (ТOИЧКOВ, ДУШАНКА 0ГНЕН(КА, ЕЛЕНА ИВАНOВА, ЕМИЛ НИКOЛOý (Кемала),

ЖИВКС 3АИЕВ, ЖИВК0 ТЮТЮНКOВ, ИВАН ИВАНOВ, инж. ИВАН МАРКOВ, ИВАН КOЛЕВ (бай

иван), иВАН (АндРЕВ, инж. ЙOрддн БЕя3OВ, инж. КАМЕЛИЯ гРO3дднOВА, киРил РАнгЕлOВ,
инж. KOfiA ГЕРДЖИКOВ, КO(ТАДИН ГЕOРГИЕВ, КOСТДДИН ИВАНOВ, инж. ЛЮБOМИР ШИШOВ,

мАрия вЕлкOвА, милкА пАнOвА, нЕвЕнА кOлЕвА, никOлА пOпOв, никOлА пАнАЙOтOв
(бай кольо), никOлАЙ БАлиЕв, инж. никOлАЙ пЕтрOв, пЕтк0 (милOв (бай петко), инж. румЕн
НЕНOВ ЕВТИМOВ,(ЛАВЧ0 ДИМИТРOВ, ТOДOР ДOКТOРOВ (Доктора), инж. ТРИФOН ТРИФOНOВ,

инж. ФЕРАР (ТРАТЕВ, ЦВЕТАН СИМЕOНOВ.

АлмАнАх 196] - 20]3 )О години rмо

АЛЕК(AНДЪР НИКOЛOВ КРЪfiАНOВ, доц. д-р

БOГДАН ИВАНOВ ДРАГАНOВ, доц.

БOРИ( ХРИСТOВ (ТOЯНOВ, доц.

ВА(ИЛ ГЕРOВ МИТЕВ, проф.

вА(ил ЙOрдАнOв люБЕнOв, доц. д-р

ВЕНЦЕ(ЛАВ ХРИ(ТOВ МАРКИР(К}t, проф.

ВИКТOР (ТOЯНOВ БУНДКУЛOВ, доц,

8ЪЛК0 МАРИНOВ КИЧЕВ, доц. д-р

|'ЕНЧ0 (ТOЯНOВ tЕНЧЕВ, доц. д-р

гЕOрги fiЕФднOВ ВЛАЙкOВ(ки, доц. д-р

ГЕOРГИ (ТЕФАНOВ ДЖАlttlБА30В, rл. ас.

ГРO3Ь0 ИВАНOВ rРO3ЕВ, прOф.д-р

ДИМИТЪР НИКOЛOВ ПЕТРOВ, преп.

ДИМИТЪР СЛАВЧOВ ВЪЛКOВ, прOф.д-р

ЕмАнУиЛ лА3АРOВ ЧИЧOВ, доц.

ЕМАНУИЛ ПАВЛOВ АГOНЦЕВ, доц. д-р

ИВАН ПЕТРOВ НЕДЯЛКOВ, проф. дтн

ивАн (лАвЕЙкOв АнтOнOв, проф. дтн

йOрддн (тилиянOв БАчOв(ки, ас.
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Катедра "XAfl и ХМ" води, както общоинженерно, така и специално обучение в областта на хидр0-

аерOдинамиката, хидравличните и пневматичните машини и задвижвания.

06щоинженерното обучение (по 'l8 
дисциплини) е за студентите от: Машинно - технологичен фа-

култе1 МашинострOителен факулте1 Факултет п0 тран(пOрта, Колеж по енергетика и електроника на ТУ в

София, Електротехнически факулте1 а същ0 и в (пециалностите, различни от ХПТ за студентите от Енерго-

машинOстрOителния факултет. Катедрата уча(Iва и в обучението на студентите от Факултета за Английско

инженерн0 обучение и Факултет за германск0 инженерн0 обучение и прOмишлен мениджмънт. Ежегодно

около 900 студенти преминават през учебните зали и лаборатории на катедрата. Учебното натOварване на

катедра XAfl и ХМ извън (пециалнO(тта ХПТ е значителн0 пO-гOлям0 0т специалнOт0 ( въпрO(ната специ-

алнO(т.

(пециалното обучение (по 22 дисциплини) е за бакалаврите, магистрите и дOктOрантите 0т специ-

алност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ) в ЕнергомашинOстрOителния факултет.

,Щосега специалност,,Хидравлична и пневматична техника"на ТУ - (офия са завьршили над 1400

бакалаври и маtи(три и са защитени 64 докторски ди(ертации п0 трите научни (пециалнO(ти, п0 кOит0

катедра XAfl и ХМ е акредитирана да прOвежда обучение на дOктOранти.

0бучението по специалнO(тта "Хидравлична и пневматична техника" има 60 годишна история в Бъл-

гария. Специалност "Хидравлична и пневматична техника" е 0ткрита в Технически универ(итет - (офия

през i 953 г. 0т тогава до сега тя непрекъснат0 е (ьществувала пOд различни наименOвания:

1953-1965 г. - Хидравлични машини;

1965-197З г. - Хидравлични машини и (ъOръжения;
'l973-'|983 

г. - Хидравлика и пневматика;
'l983-1992 

г. - Хидро- и пневмOтехника;

1992-1995 г. - Хидро- и пневмOтехника - (пециализация в рамките на (пециалнO(т "Енергийна тех-

ника и технOлогии";

от 1997 г. - Хидравлична и пневматична техника.

0бучението п0 специалнO(тта,,Хидравлична и пневматична техника'; (е извършва п0 три(тепенната

0бразOвателна (истема -,,бакалавър-маги(тър-доктор (инженер)'i [пециалното 0бучение е илю(трирано
(ъ( схема,

0бучениетовобразOвателнO-квалификационнастепен,,бакалавър"е(аNlOредOвнOие(прOдъл-

жителнOст 8 семестъра. Възможно е изравнителн0 обучение с продължителност 2 семестъра за профе-

сионалните бакалаври 0т другите (пециалнOсти на професионалн0 направление 5.] -,,Машинно инженер-

ство'1 Възможно е (ъщ0 и изравнително 0бучение съ( (ъщата прOдължителнOст за бакалаври и маги(три

от професионалната област 5 -,,Технически науки'i У(пешн0 завършилите бакалавърското (и обучение

мOгат да прOдължат в маги(търска степен, кOят0 е с продължителнOст три семестъра. 0бучението на док-
торанти в катедрата е в три научни специалности:,,Механика на флуидите'i,,Хидравлични и пневматични

машини и съоръжения"и,,Хидравлични и пневматични системи за задвижване'1

0бучението п0 специалнO(тта включва пOдгOтOвка, 0(игуряваща на бъдещите инженери по,,Хидра-

влична и пневматична техника" възмOжно(тта да извършват кOмпетентн0 прOектант(ка, кOнструктOр(ка,

0рганизациOннO-прOизвOд(твена, обслужваща, търгOв(ка и управленска дейности нав(якъде, където

тази техника намира приложение. Инженерите от специалнOстта успешн0 (е реализират в енергетиката

,( ) гOдини ЕмФ хАд и хм

l,,lr0 кOн(!лт?нти и прOектанти и кат0 ръкOвOдители на енергиЙни 0бекти. Това включва традиционните
()днO-електриче(ки централи и хидравличнOто оборудване на тOпл0- и ядрените електрически централи.

l t,зобнOвяемите енергийни изтOчници в лицет0 на ветрOвите електриче(ки централи е един (равнителн0

,lв за България и пер(пективен 0тра(ъл, който също (е нуждае 0т кадри 0т специалнO(тта.

Завършилите (пециалнO(тта,,Хидравлична и пневматична техника" са кOмпетентни да прOектират/

i,rстройва1 диагнOстицират и улравляват в(якакви хидравлични и пневматични машини и задвижващи

|,]стем и,

] . окс,,мАгистър,
Хпдравлuчна и пневматична техника

(3 семесmъро)
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окс,,БАкАлАвър"
Хидравлична и пневматична техника

(8 семесmъра)

ИЗРАВНИТЕЛНО
оБучЕниЕ

(2 семесmъра)

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

0бучение по сепени на (пециалноста

,,Хидравлична и пневматична техника"в катедра,,Хfl и ХМ"

В катедра,,ХАfl и ХМ" научно - из(ледOвател(ката дейност се развива в някOлк0 0(нOвни направле-
l 11л:

Хидроенергетика и хидравлични турбомашини - прOф.д-р В. 0бретенов, гл. ас. Щв. L|алов;

Хидравлични машини, енергOвъз(танOвяващи (и(теми, пневматичен тран(пOрт и пречи(тване на

l падни вOди - дOц. д-р Ив. flyKoB, доц. д-р 0. Бекриев и ас. д-р Ал. Станилов;

Хидравлични и пневматични елементи, машини и си(теми за задвижване - дOц.д-р Ил. Ангелов,

rlц. д-р В. Василев, гл. ас. А. Троянов, ас. Юл. Тодоров;

Механика на флуидите, изчи(лителна механика на флуидите, човешки комфор1 ветрOпаркOве - дOц.

t р Й. Денев, доц. д-р А. Терзиев, гл. а(. д-р Р. Величкова, гл. а(. д-р г. Пичуров, rл. ас. д-р М. Иванов, гл. ас.

|, Марков, ас. И, Симова.



ллмАнлх l96] /1)] l )С години гмо

Водещи преподаватели - проф. д-р В. 0бретенов, гл. ас, []BeTaH []алов, Това направление от научн0 -
изследOвателската и учебна работа на катедрата разпOлага с обособена лаборатория п0 хидрOенергетика и

хидравлични турбомашини (ХЕХТ). Лабораторията е (ъздадена в периOда 2002+2009 г. Тя е разположена
на три нива с обща площ около 900 m2, инсталираната мOщнOст на пOмпените аtрегати е 450 kW, общата

дължина на тръбопроводната (и(тема е 276 m, а обемът на вOдата -'l36 mr. Лабораторията е изградена (

ума, труда и сред(твата на препOдаватели, дOктOранти, студенти и спOмOществователи (над 30 фирми, из-

ключителн0 от енергийния (ектOр - виж wwwhydrolab.tu+ofia.bg). Тя е единствената в България, в която

мOгат да (е прOвеждат мOделни изследвания, какт0 и да се разработват физически модели на различни
видOве вOдни турбини в съOтветствие ( изи(кванията на стандарт 601 93 на lEC. В лабораторията са ин(та-

лирани 8 стенда: Вертикални Пелтонови турбини; Хоризонтални 0ранцисови турбини;,Щвукратни турбини;

Вертикални Францисови турбини и обратими турбомашини; Oсови турбини; Аеростенд; Вятърни турбини;

Хидрокинетични турбини. Стендовете са оборудвани (ъ( (ъвременна, уникална измервателна апаратура.

0т 2006г. в лабораторията се прOвеждат лабораторни упражнения с над 250 студенти гOдишн0 0т

два факултета на Техническия университет, какт0 и 0т МГУ "Св. Иван Рилски" по 8 учебни дисциплини. В

лабораторията са защитени успешно 53 дипломни работи.

)о години гмо хАд и хм

НаУчНОизследовател(ката работа в лаборатория ХЕХТ е ориентирана изключителн0 в областта на хи-

ДР0- И ВеТРOеНеРГеТИкаТа (разработени са 'l 1 проекта); синтез на лOпатъчни си(теми за различни видOве

вOдни и вятърни турбини; синтез на прOтOчна част на мOделни водни турбини; из(ледване на външните
характери(тики на мOделни вOдни и вятърни турбини; изследване кинематичните характеристики на те-
чениет0 в елементите 0т прOтOчната ча(т на водни турбини; валидиране на разработените метOди за (интез

на елементите 0т прOтOчната ча(т на активни и реактивни водни турбини и анализ на характери(тиките на

течениет0 в тях; разработване на кOнструкции на затворни съOръжения, изследване на техните характе-

ри(тики и др.

Водещи преподаватели - доц. д-р Ил. Ангелов, доц. д-р В. Василев, гл. ас. А. Троянов, ас. Юл. Тодоров.

НапРаВлението ра3пOлага с три учебноизследователски лаборатории - по,,Хидрозадвижване и обемни ма-
шини'| по,,Пневматика" и по,,Автоматично регулиране и управление '1

л д Б с PATfl р и я,,,( и д Pfl зд д fi и ж в А н я и $ Б * fiп н * iи д liý и н l4 "

В ЛабОРаторията се из(ледват и и3питват хидравлични и пневматични машини с обемен принцип на

ДейСТВИе (Обемни машини), на елементи, и (и(теми за хидрOзадвижване. Ежегодно през тази лаборатория

преминават п0 0кOл0'l50 -'180 (туденти.

Част от задвижващите електрически машини в лабораторията (а нерегулируеми, други могат да бъ-

дат регулирани ( инвертOри, а трети мOгат да работя1 както в двигателен, така и в спирачен режим.
ИЗмеРВателната апаратура на лабораторията, обхваща едновременн0 традиционни уреди - обемни

0бщ вид на лаборатория ХЕХТ
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дебитомери, манOметри, измерватели на (ила, въртящ мOмент, температура и др., а (ъщ0 и съвременна

апаратура - (ензOри за въртящ мOмент, стробоскопи, (ензOри за налягане и пpelvle(TBaHe, о(цилOскOпи,

tенератOри на сигнали и др.

Лаборатория,,Хидрозадвижване и обемни машини"

jiд$i{]$}лщýf,хрi{$t,,[t 
{d fr sл\ф&тiý i{*"

В лабораторията се из(ледват и изпитват пневматични lмашини с обемен принцип на действие и

елементи, изграждащи пневматичните си(теми за задвижване. В нея могатда tе реализират бьрзо почти

неOграничен брой пневматични (и(теми за задвижване, електрO-пневматични системи, както и си(теми,

управлявани 0т прOмишлен кOнтрOлер.

Водещи преподаватели * доц. д-р Ив. flyKoB, доц. д-р 0. Бекриев и ас

ниет0 разпOлага ( две научн0- из(ледOвател(ки лаборатории.

)О години гмо хАд и XNl

ilfiffiфР,&Тф['[4$Е,,ММtДr\АШ}l М!Ч F* Х4 &t tl iЦ f;:ý$lViйТ[i{Ч YEt$ fiilJ\ШJ$4 И 'Ьl И ti'hШ$}'bi\{$: t{ [Ц$t"

В лабораторията се и3питват и из(ледват турбопомпи и вентилатOри, (пециални помпи, работа на

помпи в турбинен режим, струЙни устроЙства, разбьркващи и аериращи устройства, (истеми за пневм0-

тран(пOрт и др.

Лабораторията разпOлага (ъ( (ъвременна апаратура и изNlервателна техника: че(тOтни инвертOри,

вакуум пOмпа за дълбок вакуум, образцови манOметри, цифрови манометри за вOда и въздух/ магнит-

нO-индукциOнен разхOдOмер, прено(ими термOанемометър и турбинков анемOметър, цифрова 0гледал-

но-рефлексна фотокамера, цифров LED стробоскоп и др.

Водещи преподаватели - дOц. д-р Й. fleHeB, доц. д-р А. Терзиев, гл. а(. д-р Р. Величкова, гл. а(. д-р г.

Пичуров, гл. а(. д-р М. Иванов, гл. ас.,Щ. Марков, ас. И. СимOва.

д р Ал. Станилов. Направле-

ЛаборатOрия експериментална механика на Флуидите
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0сновните направления на научнOизследователската дейност п0 Механика на флуидите са:

-математиче(к0 и числен0 мOделиране на двуфазни турбулентни течения;

-кOмпютърн0 мOделиране на сложни флуидни течения в гOривната и климатичната техника.

-прилOжна и изчислителна хидрOаерOдинамика ( прилOжение в енергийната ефективност на сгради,

0тделяне и разпрOfiранение на вреднOсти в 0кOлната (реда.

- граничен слOй, числени метOди за интегриране на уравненията на ламинарен и турбулентен грани-

чен слой при равнинни и прOfiран(твени течения.

- пOтенциални течения;

- теOрия на хидрOдинамичните решетки.

Към катедрата действа,,Учебно-приложна лаборатория - L|ентър за изследване на микрOклимаL

енергия и 0кOлна (реда (ЕРДЕ(ЕН', кOят0 (е финансира от Европейската общност по програмата,,Сепtеrs

of Excel lепсе" (N N ES - 2002-000'l 'l 
), Научно - п репOда вателският кOлектив на тази лаборатория е достигнал

дO(татъчна известнO(т в автOритетни Европейски университети и из(ледOвател(ки центрOве от Германия,

Великобритания, flания, Португалия, Холандия, Полша и Чехия в резултат на (ъвме(тна дейност по про-

екти, финансирани от Европейската общност. Лабораторията изпълнява ролята на региOнален център за

Балканските (трани в прOекти, финансирани от Германия (DAAD) по Пакта за (табилнOст за [|ентрална и

Източна Европа. Колективът е работил по Шеста и Седма рамкови прOграми на Европейския съюз.

Част от по-значимите междунарOдни и вътрешни научнOизследOвател(ки прOекти, вOдени 0т преп0-

даватели на катедра ХА,щ и Хм през последните гOдини са:

1. EuroAcademy оп Ventilation and lndoor (limate - tllMAGDEMY;

2. Modern (omputational Methods for Design of Environmentally Clean Energy Technologies;

3. Summer School on Built Епчirопmепt 2;

4. Моделиране и компютърн0 (имулациOнн0 из(ледване на гOривния прOцес в индустриални кOтли при

прахOв0 изгаряне на лигнитни въглища и (мес 0т лигнитни въглища и биомаса;

5. Комплексно изследване на влияниет0 на вътрешната среда (микроклимат) върху работоспособността,

комфорта и здравет0 на хOрата и ефективното изпOлзване на енергията;

6. Изследване и подобряване на енергийна ефективност на флуидни си(теми;

7. Моделиране на двуфазни течения във вентилациOнната и пречи(твателна техника;

8.0бследване в ек(плOатациOнни у(лOвия на енергийните разходи на пOмпени агрегати 0т пOмпени станции;

9. Комплексна 0ценка на въздухOразпределениет0 в прOизвOд(твени помещения и 0ценка на влияниет0

върху обитателите;

10. ,,Електро-хидравлична задвижваща (и(тема за разме(ване и разливане на стрOителни разтвори',

N961 50-2/2; Баумит-България EOOfl;

1'l..,Разработване на електрO-хидравлична (истема на пещ N92 за негасена вар в 3НХВ Пуклина, мOнтаж,

пускане в действие и настройки'i 6150-2/'l;"0rняново - К" АД;

'l2. Намаляване на вреднOт0 натOварване върху 0кOлната среда 0т съществуващи гOривни ин(талации;

)О гOдини tмо хАд и хм

13. Изследване и енергийна ефективност на си(теми за пневмOтранспорт на гранулирани (зърнести) ма-

териал и;

14. Експериментално и чи(лен0 изследване на неизOтермични правOъгълни турбулентни струи в 0грани-

чен0 прOсранств0;

'15. Моделиране движениет0 и масообмена на фаза примеси /течна и прахообразна/ във ви(окотемпера-

турна среда;

16. Моделиране на двуфазни течения с прOменлива плътнO(т;

'l7. Проектиране и изработване на камера за из(ледване на двуфазни течения;

1 8. Здравословни офис сгради в Европа;

1 9. Изследване влиянието на 0тклOнител при измерване разхOд на вOда п0 теtлOвен способ ];

20. Моделиране и симулациOнни из(ледвания на пожари в 0граничен0 пространств0;

2'l. Изследване и разработване на вятърни двигатели с малка мOщнOст;

22. Изследване и разработване на протOчни водни турбини;

23. Стенд за изследване на динамични характери(тики на автOматични регулиращи у(тройства;

24. flYHK 01/3;

25. Изследване на прехOдни прOце(и на flP - регулатор за аксиално бутална помпа тип A'l0VS018;

26. Изследване на пре)(0дни прOцеси на,ЩР - регулатор за аксиално-бутална пOмпа тип AlOVSO18;

27. Стенд за изследване на динамични характеристики на автOматични регулираlли у(тройства;

28. Стенд за изпитване на обемни рOтациOнни машини;

29. МноrофункциOнален стенд за изпитване на хидравлични елементи;

30. flиагностика и ремOнт на електрOхидравлична си(тема за ножична - пOвдигателна платформа за зад-

вижване на пациентна ма(а кьм гама- терапевтична уредба, 6'l 50-2/З; УМБАЛ,,[]арица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД;

31. flиагностика, ремонт, настрOйка и пускане в действие на хидравлична зъбна пOмпа тип P3GH2/008+GH

2/005+GH2/008RE07+R07+RO7U2 -RЕХROТН (три помпи в комплект на един вал) от хидравличната систе-

ма на абкант "FlSСНЕR, "Палфингер Продукционстехник България" ЕOOfl , гр. Червен бряг;

32. flиаrностика, ремонт, настройка и пускане в действие на хидравлична задвижваща система за прециз-

на метална щанцмашина тип "ТRUМАТlК -2500"; 2009 г.система на абкант"Fl5(НЕR, N96'l 50-215, "(ПИ" ЕOOД,

гр. (офия;

33. Диаrностика, ремOнт настройка и пускане в действие на хидравлични елементи. машини и (ъOръже-

ния и задвижващи си(теми ( приложение в транспOртната, металургичната металообработващата и други

видOве техника;

34. Изследване ефективността на помпи задвижвани директн0 чрез енергиен пOтенциал 0т вOда;

35. Изследване на тOчноfiта и диапазOна на регулиране на дебита на обемна рOтациOнна пOмпа ( регули-

руем дебит;

36. Изследване параметрите на пOмпи и вентилатOри при непрекъ(нати режими на работа.
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Със закон, публикуван в бр. 1 26 на ,,flържавен вестник" от 1 2 юни ] 941 г., е оснOвано Висшето тех-

ническ0 училище. То се управлява от академичен съвет пOд надзOра на МинистерствOт0 на народнOто

просвещение, (ъгла(н0 закOна Висшето техниче(к0 училище се пOдразделя на 2 факултета: СтрOително-ар-

хитектурен и Машинно-технOлOгически, като за учебната194714З г. (туденти (а приети само в Строител-

нO-архитектурн ия фа култет.

( наредба-закон 0т 0ктOмври ]945 r. Висшето техническ0 училище (е преименува на flържавна по-

литехника, а факултетите пOлучават наименOванията ,,Строителен" и,,Машинен'1 В Машинния факултет се

0ткри ват специал ностите,,Маш инн0 и нженер(тво'i,,Електроинженерство" и ,,И ндустриал на химия'1

През учебната 1946147 г. се (ъздават Машинен и Електротехнически факултети. В същата година

катедра ,,Механична технOлогия и фабрична 0рIанизация" въвежда дисциплината ,,Текстилна технол0-

гия и книгодобивни машини'i кOят0 (е изучава факултативно. Лекциите се четат 0т д-р инж. Александър

Андреев, а упражненията (е прOвеждат в софийските текстилни фабрики. 0т учебната 1 949150 г. ди(ципли-

ната (тава задължителна за (тудентите 0т специалността,,Механична технология'1

През октомври 195] г. по предлOжение на тOгавашнот0 Министерство на индустрията се създава

специалнO(тта,,Механична технOлOгия на влакнестите материали'1 ,Щвадесет и двама студента 0т трети

курс на Машинния факултет са прехвърлени в нOвO(ъздадената (пециалнOст. Oще в първата учебна година

хOнOруваният препOдавател п0 ди(циплините,,Текстилно материалознание" и,,Текстилни изпитвания" д-р

инж. Агоп Кеворкян се хабилитира кат0 дOцент, ( кOет0 (ъздава у(лOвия за обособяване на (амOстOятелна

катедра.

В първите години учебни занятия кат0 хOнOрувани препOдаватели и аси(тенти вOдятд-р инж. Агол

Кеворкян, инженерите Велчо Рашеев, Стойко Енев, Александър Нисимов, Пенчо Бояджиев, Александър

Сънков, д-р инж. Борис Сребров, Привлечен е и редOвният асистент от катедра ,,Машинни елементи"

инж. Крум flживанOв, завършил тек(тилн0 инженерств0 в Санкт-Петербургския, тогава Ленинградски,,Ин-

ститут за лека и тек(тилна промишленост'1

3анятията първOначалн0 (е провеждат в,Щома на техниката на ул.,,Раковски"'l08, сега 0едерация на

научнO-техниче(ките съюзи. През 1953 г. за редOвен асистент е назначен инж. Марин Чешмеджиев, През

1955 г. преподаватели (тават инж. Йонко Николов и инж. Георrи flамянов. През 'l956 
г. доц. д-р инж. Кевор-

кян е назначен за ръкOводител на катедрата. През 1957 г. редOвен аси(тент става завършилият през 1954 г.

първи випуск на специалнOстта инж. Христо Пешев. През (ъщата гOдина към катедрата е назначен техник

за пOддържане на наличните машини и апарати - Георги Гиндев. Oформя (е ядр0, на базата на кOет0 (е

гради и израства катедра,,Текстилна техника".

През 1959 г. кат0 редOвен асистент е назначен инж. Иван Атанасов, (ъщ0 0т първия випуск на (пе-

циалнO(тта. В този период студентите 0т (пециалността,,Механична технOлOгия на влакне(тите материали"

се обучават в две специализации -,,Предачество" и ,,Тъкачество'i като в рамките на втOрата се изучава и

трикOтажн0 прOизвOд(тв0.

В края на 'l 962 г. в катедрата кат0 редOвни аси(тенти пO(тъпват инж. Атанас Червендинев и и нж. Алек-

Проф. д-р инж.

0сновател на катедрата
'l952 -']969 г.

1969 - 1971 r.

Проф. дтн инж, ГЕOРl'И БOРИ(OВ ДАМflНOВ

'1971 - ]980 г.

Проф. инж. ATA}IA( ПЕТРOВ ЧЕРВЕНДИНtВ

'l980 - ']992 
г.

Проф. дтн инж. l"ЁOР[И БСРИ(OВ ДАМfiНOВ

'l992 - 2007 г.

Проф. д-р инж. ИВАН БOРИ(OВ ГЕOРГИЕВ

2007 г. до сега

проф д-р инж. ХРИ(Т0 михАЙлOв rтЕтРOВ
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сандър Панов. През 1965 г. асистент става инж. Никола Попов - впO(ледствие професор дOКТОр И ДOКтOР

хонOрис кауза във Висшето училище Нидеррайн в Крефелд, Германия,

През този период бурно развитие претърпява шевната прOмишленOст.3а заДоволяване На НУЖ-

дите 0т шевни (пециали(ти ( висше образование, ( правител(твен0 решение през 1965 г. къNl катедра

,,Текстилна техника"(е (ъздава нOва специалнO(т -,,Технология на шевнOт0 производство'1 Първият випуск

завършва през 1967 г., кат0 за препOдаватели (а привлечени дOц. д-р Карасьов от Санкт-ПетербУргскиЯ

ин(титут за лека и тек(тилна промишлен0(l дOц.д-р Мелников и дOц. д-р инж. Архипов от Московския

текстилеН ин(титут, както и Генората Размене от Вилнюския институт. През 1967 г. за редовни препOда-

ватели п0 дисциплините,,ТехнOлOгия на шевнOт0 производство'i,,Проектиране и кOн(труиране на шевни

машини"и,,Моделиране и кOн(труиране на облеклото"са назначени инж. Георги Гиндев и инж. Косьо Косев.

През 1968 г. в катедрата по(тъпва кат0 а(истент инж, Георги Чобанов.

През 70-те гOдини на Nlиналия век се разработват нOви учебни планOве, към кOит0 (е пO(ТаВЯт И3-

исквания за 0крупняване на специалнO(тите. СпециалнOстта,,Механична технOлOгия на влакне(тите мате-

риали" (е преименува в,,Тек(тилна техника'i а специалнO(тта,,Технология на шевнOт0 прOи3вOд(тв0" (е 3а-

крива. Студентите 0т новата (пециалнO(т (е 0бучават в две специализации -,,Предачна и тъкачна техника"

и,,Трикотажна и конфекционна техника'1 0бщите дисциплини в (пециално(тта се четат 0т инж. Александър

Панов - по,,Текстилно материалOзнание и изпитвания" и хOнOрувания препOдавател инж. Кирил Топа-

лOв - п0,,Химична технOлOгия на тек(тилните материали'l 0т ]974 г. дисциплината,,Химична технOлOгия на

текстилните материали"(е вOди 0т назначения за редOвен професор инж. (тойко Енев.

Специализиращите ди(циплини в,,Предачна и тъкачна техника" (е вOдят от проф. дтн инж. Геор-

ги flамянов, проф, инк. Дтанас Червендинев, дOц. д-р инж. Петър Ддъров, доц. Марин Чешмеджиев,

доц. инж. Христо Пешев, д-р инж. НикOла Попов и инж. Георги Чобанов.

Преподавателив,,Трикотажнаиконфекционнатехника"садOц. инж,ГеоргиГиндев,доц.инж.Марин

Чешмеджиев и инж. Косьо Косев.

През 1978 г. в катедрата пOстъпват инж. БOгдана Митова и д-р инж. Стоян Славов, а на (ЛеДВаЩата

гOдина - инж, Тодор Стоилов.

До 198'l г. катедрата (е пOмещава на първия и втOрия етаж на (градата, намираща се на ъгъла на

софийските улици,,Московска" и,,1 9 февруари'1 След решение на Мини(тер(кия съВет 3а преДO(ТаВЯНе На

(градата за худOжествена галерия катедрата (е преме(тва в (градите на Техническия университет в Сту-

дент(ки град - блокове 3 и 4.

0бновяването на катедрата прOдължава ( пOстъпванет0 на инж. Христо Петров (1981 г.), инж. ГеОРГИ

попов (1982 г.) и д-р инж. Иван Георгиев ('l984 г.). През 1987 t кOлективът (е допълва от инж. Атанас (име-

0нов, д-р инж. Маргарита Незнакомова и д-р инж. Игнатка Попова.

през 1992 г. (е пен(иOнира проф. дтн Георги flамянов и за ръкOвOдител на катедрата е избран доц.

д-р Иван Георгиев. За асистенти са привлечени инж. flиана Кръстева и инж. БОжана БозУкоВа ('l993 Г.),

в годините на прехOда реализацията на завършващите в конкретната обла(т на специали3ация става

все пO-трудна. В отговор на (ъздалата (е кOнюнктура (е извършват прOмени в структурата и съдържаниет0

на учебния план. Специализациите и т.нар.,,трета (тепен"се премахват, а (пециалнO(тта от,,Техника и тех-

нOлOгии за текстил и облекло"се преименува в,,Тек(тилна техника и технологии'1

През 1995 г. инж. Божана Бозукова и инж. Атанас Симеонов напу(кат катедрата. [ъщата гоДина е

назначена инж. Радостина днгелова. В периода 1999 _ 2006 г. в катедрата пO(тъпват 4 млади аси(тента:

инж. йордан Кьосев (1 999 г.), инж. Радка Атанасова (200'l г.), инж. Миглена (тойчова (2005 г.) и инж. МИХаИЛ
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Панчев (2006 г.). През 2006 г. гл. ас. д-р Йордан Кьосев напуска катедрата, а през 2008 г. и инж. Миглена

Стой чова.

В края на 2007 г. за ръкOвOдител на катедрата е избран дOц.д-р Христо Петров. Като асистенти по-

стъпват инж. Христина Конова (2008 г.), инж. flаниела Чолева (2009 г.) и инж. Росица Иванова (2009 г.). През

2009 г. катедрата напуска гл. а(. д-р Игнатка Попова, а през 2010 г. - инж. Росица Иванова.

0свен смяната на препOдаватели, динамична в по(ледните десетилетия е и прOмяната в учебните
планOве и прOграми. Те са повлияни какт0 0т опита на (рOдните универ(итети в (траните от Европейския

съюз, ( кOит0 катедрата има сътрудниче(тво, така и 0т пOлитиче(ки и икOнOмически фактори. Въведено

е обучение в образователно-квал ифи кационна степен ,,ба калавър" и ,,маIи(тър'l 0т 201 i г. (пециалнO(тта

от,,Текстилна техника и технOлOгии"е преименувана в,,Проектиране и технOлOгии за облекло и текстил'1 В

нOвия план акцентът пада върху дизайна и прOизводствOто на облекло, въведени са нOви ди(циплини и

(а актуализирани сьществуващите, за да мOгат пOлучените пO3нания да съOтвет(тват на изи(кванията и

предизвикателствата на времет0 и бизнеса.

,Щнес катедра,,Тек(тилна техника" предлага европейско обучение: четиригOдишен курс за бакалавър

по,,Проектиране и технOлOгии за 0блекл0", магистърски курс в три модула -,,Проектиране и технOлOгии за

облекло'i,,Проектиране и IехнOлOгии за текстил"и,,ПрOектиране и технOлOгии за защитн0 облекло'1 Пред-

лага (е изравнително обучение за завьршилите 0бразOвателнO-квалификационна степен,,профе(иOнален

бакалавър" и прOдължаване в маги(тър(ка степен. 0бучават (е дOктOранти п0 три дOктOрски прOграми -
,,Технология на тек(тилните материали'|,,ТехнOлOгия на шевнOт0 прOизвOд(тв0" и,,Машини и (ъOръжения

за леката промишленост'1

Катедра,,Текстилна техника" има минало, ( което мOже да (е гOрдее, и е отправила поглед

в бъдещето]
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Учебният прOце( в катедрата с е обезпечава оснOвно от 8 редовни препOдаватели, 0т кOит0 1 профе-

сор,3 доцента и 4 асистента. flейността им (е пOдпOмага 0т пOмOщнO-техниче(ки персOнал - един инженер

и един механик техник.

Роден на 'l '1.09.'l952 r в гр. София. 3авършва ТУ - София, (пеци-

алност,,Технология на шевнOт0 производство'1 3ащитава дOктOрска

ди(ертация през 1991 г. flоцент от 1998 г., професор от 2009 г. Автор

е на седем учебника, 1 изобретение и над ]20 публикации. Участвал

в разрабOтката на над 20 научнOизследOвател(ки прOекта. 0сновни

0бласти на преподавателска и научна дейност: метOди и (истеми за

дизайнерско прOектиране, кOн(труиране, моделиране и градиране

на 0блекла; машини и съOръжения за израбOтване на 0блекла; тех-

нOлOгии и организация за произвOд(тв0 на 0блекла. Ръководил е 8

дOктOранти и над 100 специализанти.

Родена на 21 .11.1967 г. в гр. (офия. 3авършва ТУ - (офия, спе-

циалност,,Техника и технолOгия на текстила и облеклото'i 3ащитава

дOктOр(ка ди(ертация през 2005 г. Доцент от 2007 г.

Автор е на пет учебника и над 80 публикации. Участвала в

разработката на над 'l0 научнOизследOвател(ки прOекта. 0сновни

области на препOдавател(ка и научна дейност; тек(тилн0 матери-

алO3нание, изпитвания и анализ; мOделиране, симулиране и 0пти-

мизиране на прOце(и; управление на каче(твOт0; прOектиране на

текстилни и кOнфекциOнни фирми; оптимизиране на произвOдстве-

ната дейност. Ръководила е 3 дOктOранти.

)О години гмо )О години гмо тtк(тилнА тtхникА

Родена на 17 .07 .1969 r. в гр. София. 3авършва ТУ - (офия, спе-

циалност,,Технника и технOлOгия на тек(тила и облеклото'1 Защитава

дOктOрска дисертация през 2001 г.,Щоцент от 2007 г.

Автор е на четири учебника и над 90 публикации. Участвала

в разработката на над 10 научнOиз(ледOвател(ки проекта. Oсновни

области на препOдавател(ка и научна дейност: предачни и тъкачни

технOлOгии, съвременни метOди на предене, текстил и микрOклимат,

дизайн на нишкOвидни и плOщни изделия, (имулиране на прено(ни

прOце(и през текстилна (реда,(имулиране на прOцеtа на аерOдина-

мичн0 предене, интеркултурна кOмпетентнOст.

Роден на 26.02.'1950 г. в гр. Пловдив. Завършва ТУ - София,

специалност,,ТехнOлOгия на шевнOт0 производство'1 Защитава док-

тор(ка ди(ертация през 1988 r Доцент от ]99] г.

Автор е на един учебник, 3 изобретения и над 60 публикации.

Участвал в разработката на над 20 научнOиз(ледOвател(ки прOекта.

0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: трикOтажни

импланти за сърдечн0-(ъдOвата хирургия, прOектиране и ремOнт на

тек(тилни и шевни машини, трикOтажни технOлOгии и машини, кOм-

пютърн0 прOектиране на плетени изделия, прOектиране на технOл0-

tични линии в трикOтажнOт0 прOизвOдств0.

Роден на З1,07,1976 г. в гр. София. 3авьршва ТУ - София, спе-

циалност,,Текстилна техника и технологии'1 Защитава дOктOр(ка ди-

сертация на тема ,,РазрабOтка на нетъкани текстилни (труктури от

0тпадъчни текстилни материали на база мокър (хидродинамичен)

метод" през 201 2 г. Главен асистент от 201 1 г.

Автор е на един учебник и над 10 публикации. Участвал в раз-

работката на 4 научноизследOвателски прOекта. 0сновни области

на препOдавател(ка и научна дейност: тек(тилно облагородяване;

нетъкани текстилни материали; прOектиране на тек(тилни и конфек-

ционни фирми.
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Родена на 03.07.1974 г. в гр. (офия. Завършва ТУ - София,

специалност,,Тек(тилна техника и технологии'1 Защитава дOктOрска

дисертация през 2006 г, Главен асистент от 2006 г.

Автор е на един учебник и над 30 публикации. Участвала в

разработката на 5 научноизследOвателски лрOекта. 0сновни области

на препOдавател(ка и научна дейност: проектиране на облекло; мо-

делиране на облекла с (AD система; технOлOrии за прOизвOд(тв0 на

облекла; мода и дизайн на облеклото. Специализирала е тек(тилен и

моден дизайн, метOди и (ред(тва за рациOнализиране на прOизвOд-

(твOт0 в конфекционното предприятие,

Родена на 19.0З.'l981 г. в гр. София. 3авършва бакалавърска и

магистър(ка (тепен в ТУ - София, специалност,,Тек(тилна техника и

технологии'1 Разработва дOктOр(ка дисертация на тема,,Изследване

на прOце(а формиране (труктурата и свойствата на гладки обвивни

прежди'l Асистент от 2008 г.

Автор е на един учебник и над 20 публикации. Участвала в

разработката на б научноизспедOвател(ки прOекта. 0сновни области

на препOдавател(ка и научна дейност: метOди за прOизвOд(тво на

прежди; текстилни изпитвания и анали3; мOделиране на прOце(и;

тOплинен комфорт в текстилна среда.

Родена на 27.04.]982 г. в гр. Петрич. Завършва бакалавърска и

маги(тър(ка (тепен в ТУ - София, специалност,,Текстилна техника и

технOлOгии". Разработва дOктOр(ка ди(ертация на тема ,,Моделиране

параметрите на трикOтажни структури и разработване на метOдика

за flрOектиране на изделия'1 Асистент от 2009 г.

Участвала в разработката на 3 научноизследOвателски проек-

та. 0сновни области на препOдавател(ка и научна дейност: прOекти-

ране и мOделиране на плетени структури и изделия; прOектиране на

тек(тилни и шевни механизми; прOектиране на тек(тилни и конфек-

циOнни предприятия.

инж. АШНА Г}:шрГffiЕ8е фРшЛшL[l!{А

йшr,ддш (т*l,!fi Ёв дФйчillшшш

1. ГЁOРГИ БOРИС*8 ДАМЯН08, проф. дтн инж.

2. ИВАН БOРИ(SВ ГЁСРГИЕВ, проф. д-р инж.

з. ЙOрдАн кO{тАди}t08 кьO(Ев, проф. д-р инж.

4. KPYfr4 ffНКfiý fiЖИ&fiНOВ, проф. д-р инж.

5. rv'[AP[&PI4TA ftf,ТР**m Ш&S}"{АКШ{VlfrВ&, проф. д-р инж

6. ШЬtКфiýfi\( itfiYJiffi*Ш, проф. д-р инж.

7. АТД[{А( Гlf;ТРф& ЧýРýýНД${НЕШ, проф. инж.

s. (тOЙк0 пЁтрfrв ЕнЁв, проф. инж,

9. АЛЕК(АНДЪF ИВАНOВ ПАНOВ, доц. д-р инж.

10. Б0l'ДАНД ИВДНСВА l\,lИТOВА, доц. д-р инж.
'l1. ýJ\(ИЛ РАДЕННOts РАДfr[i[(0R, доц. д-р инж.

12. ГШШРГh{ АYАi"ilА(SЖ ЧSfifrFilШШ, доц. д-р инж.
,]з. 

гкшр[ь{ [i{[,tЖАЙлфШ ГttШШШШ, дOц. д-р инж.
,l4, 

гЕСрги НиКfrJI8g ЙпрДдttои, доц. д-р инж.
'l5. l'ЕOРГИ (ТOЯНФВ П0II0В, доц. д-р инж.
'l6. ПЕТЪР ВА(ИЛЕВ АflЪРOВ, доц. д-р инж.
'l7. (ТOЯН ГЕfrРГИrВ (ЛАВOВ, доц. д-р инж.

]8.1ИАРИ[,i ДИПfifrS ЧrШ}МЕД,Же{f;Ш, дOц. инж.

19. ЖРh{{.Тф &ГХ&{Т*}iфm ý]fifl.fi.fiШ[$, доц. инж.

20. ШГh}АТША ЖРШ{ТOЖА [lф$iфШе, гл. а(. д-р инж.

21. И ВАШ БOРl4(fiý АТАНА(OВ, ст. преп. инж.

22. ЙOнк0 никвлýý tтOянOв, ст. преп. инж.

23. КO(Ь0 ИЛИЕВ КВ(ЕВ, fi. преп. инж.

24. АТАНА( Т*Д*РOý (ИtИЕOНOВ, гл. ас. инж.

25. Бфж&нА {тфЙк*вд &0зужOвА, ас. инж.

26. м|{гJ"$ЕнА {тfiЙчffimА (ъшшжА, ас. инж.

27. РO(ИЦА ЕВГЕНШЁmА ИШАНOЕД, ас. инж.
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Катедра,,Текстилна техника" предлага европейско обучение: четиригодишен курс за бакалавър по

,,Проектиране и технOлOгии за облекло'i магистър(ки кур( в три модула -,,Проектиране и технOлOгИИ 3а

облекло'i,,Проектиране и технOлOгии за текстил"и,,ПрOектиране и технOлOгии 3а защитн0 облекло'1 Пред-

лага (е изравнително обучение за завършилите образователно-квалификационна степен,,профе(иOнаЛен

бакалавър" и прOдължаване в маги(тър(ка степен. 0бучават (е дOктOранти по три доктOр(ки прOграми -
,,Технология на текстилните материали'i,,ТехнOлOгия на шевнOт0 прOизвод(тв0" и,,Машини и (ъоръжения

за леката промишленост'1

Усилията на катедрения кOлектив изцял0 (а насочени къfol изпълнение на l!1исията на катедрата -
пOдгOтOвка на висококвалифицирани (пециали(ти с висше образование по текстил и облекло чрез изпOлз-

ване на различни форми - редOвна, дистанциOнна, чуждOезикOва.

Катедра,,Текстилна техника" извършва специализирано фирмено обучение за облекло и тек(тил п0

различни тематични направления. То е организиран0 в (тимулиращи интерактивни форми на обучение, по

предварителн0 заявена и (ъгла(увана прOграма, в профилирано мOдулн0 обучение ( гъвкав хOрариум, ( и

без откъсване 0т прOизвOд(твOто и в удобно за фирмата време и мяст0.

0сновна цел на специалнO(тта е пOдгOтOвката на висOкOквалифицирани специали(ти с висше образо-

вание в областта на облеклото и тек(тила.

Акцентьт е насOчен към:
. предлагане на (ъвременни знания и професионални кOмпетенции,

. разширяване на възмOжнO(тите за дOпълнителн0 0бучение п0 време на (ледванет0;

. възмOжнO(т за участие в научнOприлOжни из(ледвания;

. развитие на 0бмена на (туденти и препOдаватели чрез междунарOдни прOtрами.

'_:____ __-___ _________9издвlо j_аlt_вдиtirцзйЁl_Щ9[9_вуччлщ - 
___-__ __ _ _. _r

1. АЛfrК{ДНДЪР БДl&{ЕВ, инж.

2. МАРидН ИТOВ, инж.

3. никOлАЙ ПулЕв, инж.

4. rш,ý&Д Е0&{ Л{ Ejttl3KOts, инж.

5. (тOЙк0 БOзукOв, инж.

1. [4fif;ли}|fi fiдирчfrвА

2. flе,[лflнд pA[.[lкшвА

з. нАтАшА никOлsвА
4. мf;ffi[нд KPýKi\{AHCIBA

5, рш(ищА (тш$,|мýнsшl\

6. (лАвкА трtнЕвА

1. ffi$,1ý}ýl,{ý N}у}швА

2. rЁOрги JIАl,АриЕЕ

3. дипilитър (тOянOв

4. ý,,$шl\b| жшп,ýдшш

5. 11BAH mOпOв

6. ивАн {лдвOв
7. Йш$}&дЁ.л гжшргиЁ&

8. кирил гЁOргиЕв
9. крдсиffiир лилкfiв
10. &$Ариfr ш[}АнsвА

1 1. нАдЕждА 0рsзс8А
12. никfiлАЙ tilумксв
]3. $}у&4Ён ýOж{}!к**
,l4. 

цвЕтднкА лАзАрOвА
15. яБлfi}|д жри(т8вд

онс'доктор"
по три научни сrlоциалности

Ё
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ЙЙул,,прбЕктирАнЕи l I модул,,проЕктирАнЕи l l модул,,проЕктирАнЕи
тЕхнологиизАоБлЕкло" l l тЕхнологиизАтЕкстил" I l тЕхнологиизАзАщитно

окс,,мАгистър"
проЕктирАнЕ и тЕхнологии зА оБлЕкло и тЕкстил (3 семесmъре)

1роЕктирА}Е и тЁх*r'Jýrа"*3Дi;"й3', ,r*"rrn в n*n up"| l ""lEiiEi}]"'*1B*o

\уl{и
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Завършилият специалист по,,Проектиране и технOлOгии за облекло и текстил"трябва:
. да бъде пOдгOтвен пълнOценн0 в областта на (вOята (пециалнO(т, кат0 притежава базова, широко-

профилна и специализираща професионална пOдгOтOвка;

. да умее да обновява знанията и уменията (и непрекъ(нат0, кат0 п0 тOзи начин бъде подготвен да

работи в различните сфери от специалнO(тта;

. да изпOлзва твOрчески пOдхOди при прилагане на придобитите пOзнания в практикаIа;

. да борави сьс (пециализирана литература, включителн0 на чужд език, какт0 и да изпOлзва (ъвре-

менни информациOнни (ред(тва;

. да притежава необходимата 0(нOва 0т знания, кOят0 да му пOзвOли продължаване на образование-

т0 в (ледващите 0бразOвателнO-квалификационни и научни степени,

Завършилите 0К[,,бакалавър" и маги(тър-инженеры по,,Проектиране и технOлOгии за 0блекл0 и

тек(тил"(а пOдгOтвени да работят във всички области, изи(кващи висше образование п0 (пециалнOстта, в

нациOналната и светOвната икOнOмика, (вързани пряк0 или кO(вен0 с тек(тилната и конфекциOнната пр0-

мишленO(т.

Те са конкурентноспособни на пазара на труда не tам0 кат0 специалисти в сферата на облеклото и

тек(тила/ н0 и кат0 машинни инженери, приIежаващи нужните умения да изпOлзват, управляват и пOд-

държат техника ( различни области на прилOжение.

Бакалавърът мOже да заема различни изпълнител(ки длъжнO(ти в прOизвOдствената сфера, а ма-

ги(тър-инженерът - ръкOвOдни и изпълнител(ки длъжнO(ти, какт0 и у(пешн0 да се изявява в твOрче(ки

лрофесии, свър3ани сдизайна на тек(тил и облекло, педагогиче(ката работа и изследOвател(ката дейност.

Научноизследователските направления на препOдавателите 0т катедрата (а 0риентирани към: функ-

циOнализиране на тек(тилните материали чрез пOлучаване на контейнери 0т нанOвлакна и пOлимери (

памет на фазата, към разработване на медицински импланти/ из(ледвания върху топлинния комфорт на

тек(тилните изделия, мOделиране и (имулиране на прOце(ите в текстилнOт0 и шевнOт0 прOизвOдств0, ра3-
витие на метOдите и (истемите за прOектиране на текстилни и шевни изделия и др.

Катедра,,Текстилна техника" разпOлаtа съ( (ледните лабораториил

Лабораторията по,,Текстилно материалOзнание и изпитвания" е оборудвана ( уреди и апарати за из-

следване на своЙ(твата на тек(тилните материали - микрO(кOпи (монокулярни и стерео) ( различна (тепен

на увеличение, дигитални камери и софтуерни прOдукти за за(немане, обработка и измерване на из(лед-

ваните обекти; влагOlч]ер ( автOматизиран прен0( на данни към компютър и приложен софтуер; уреди за

измерване на геOметричните, (труктурни и ма(Oви характеристики на влакна, прежди и плOщни изделия.

Лабораторията разпOлага със (ъвременни уреди за из(ледване на пренOса на течнO(ти в тек(тилни
(Tруктури, Oпределяне на дебелината и степента на кOмпре(ия на плOщни изделия, коефициента на триене

на нишки, устойчивостта на претриване, (клOннOстта към пилингообразуване и др.

Значителна ча(т 0т уредите (а свързани към кOмпютри, на кOит0 е инсталиран специализиран софту-

ер за обрабOтка и визуализация на резултатите. ЛаборатOрията разполага (ъщ0 така със софтуерни продУ-

кти за (татистическа обработка на данните, за мOделиране и (имулиране на 0бекти и прOце(И. ИзгРаДеНа

е Wi-Fi мрежа.

Студентите добиват практиче(ки пOзнания за работа в изпитателна лабOратOрия, за обработка и ана-

лиз на пOлучените резултати. УредиIе и апаратите се изпOлзват в учебната рабOта, за диплOМН0 ПрOектИРа-

не и за научни из(ледвания на препOдаватели и дOктOранти.

В лабораторията се прOвеждат лабOратOрни упраж-

нения п0 ,,Предачество'| ,,Компютърно прOектиране на

прежди и тъкани'i,,Дизайн на тъкани и плетива'i,,Съвре-

менни методи на предене'l Лабораторията е оборудвана

(ъ( стендOве, демOн(триращи принципа на работа на ос-

нOвните машини 0т технOлOгията за пOлучаване на памуч-

ни прежди, и представящи три 0т петте предачни метOди с

реалн0 инду(триалн0 прилOжение.

Лабораторията е оборудвана с машини, (вързани (

преработката на вълнени и вълнен тип влакна. Те дават

възмOжнOст да се разгледа взаимодействиет0 между преработвания материал и механизмите.

Студентите пOлучават практиче(ки пOзнания п0 управление и кOнтрOл на прOцесИТе в предачнOТ0

прOизвOд(тв0 и се (ъздава цялO(тна прOфе(иOнална 0(нOва, (вър3ана с пOзнаниет0 на нИШкOВИДНИТе пР0-

дукти, кOит0 пред(тавляват градивна единица за в(ички плOщни и конфекционни изделия.

Катедрата разпOлага с интерактивни софтуерни прOдукти за теOретичн0 прOектираНе и (имулираНе

на прежди. Разработени (а и електрOнни каталOзи с практиче(ки примери за решаване на технOлOгични

задачи.

)О години гмо IЕК(ТИЛНА IЕХНИКА
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тъкачната лаборатория в катедра ,,текстилна техника''
пOдпOмага (ъздаванет0 в студенIите на нужната професио-

нална 0снOва за тъкачните прOцеси, машини, технOлOгии и

изделия. В лабораторията се прOвеждат лабораторни упраж-
нения по,,Тъкачество'i,,Компютърн0 прOектиране на прежди и

тъкани'i,,flизайн на тъкани и плетива',,,Проектиране на слOж-
ни тькачни структури'l

в лабораторията (а излOжени мOстри на различните
нишкOвидни и плOщни (труктури, чрез кOит0 tтудентите пOлу-

чават професионален пOглед върху е(тетиката и свойствата на тек(тилните изделия. Заедно с това лабора-
тOрията разпOлага с интерактивни софтуерни прOдукти за прOектиране и (имулиране на тъкачни (труктури
и де(ениранет0 им.

Лабораторията е оборудвана ( микрO(кOп с включена дигитална камера и софтуер за обработка на
изображения, на който мOгат да се наблюдават и анализират тек(тилни мOстри.

в лабораторията се прOвеждат лабораторни упражнения п0 дисциплините,,плетачество'i ,,компю-
търн0 прOектиране плетени изделия'i,,flизайн на тъкани и плетива",,,Механизми в тек(тилните машини"и
,,Проектиране на технOлOгични линии в трикOтажното производство'l

Лабораторията е оборудвана с трикотажни и бродировачни машини 0т 0(нOвните видOве, изпOлз-
вани в трикOтаЖната прOмишлеНO(т, какт0 и (ъс съвременен софтуер за прOектиране на плетени изделия.

Студентите пOлучаваТ практиче(кИ пOзнания, (вързани с технOлOгията на трикOтажнот0 прOизвOд-
(тв0, машините и софтуера, изпOлзван при тях.

)О години гмо IЕК(ТИЛНА ТЕХНИКА

Лабораторията по,,Шевно прOизвOдств0" е пред-

назначена за 0бучение на (туденти от 0КС,,бакалавър"

п0 дисциплините ,,Мода и дизайн на облеклото'i ,,Кон-

струира не на облекла",,,Моделиране на облекла'l,,Тех-

нOлOгия на облеклото" и 0К(,,ма гистър" -,,Технологич н и

(истеми за облекла'l,,Моделиращи системи за облекла'i

,,Графичен дизайн на облеклото'1

Лабораторията разпOлага с необходимите акаде-

мични, информациOнни и материални ресурси за обуче-

ние на дOктOранти и (пециализанти и за прOвеждане на научни изследвания в областта на прOектиранет0

и технOлогията за изработване на облекла.

Лабораторията е оборудвана с 15 работни ме(та за обучение п0 технOлогия на облеклото, с 15 сту-

дент(ки ме(та за традициOнния начин за кOн(труиране, мOделиране и градиране на различни п0 вид и

предназначение 0блекла и с 5 интегрирани ме(та за работа със специализирана CAD система на фирмата
Gerber Tech nology.

чfr
,.,Ёi 

ý;

пý.*

Лабораторията по,,Колористика и облагородява-

не"дава на (тудентите нужните пOзнания за предвари-

телната подгOтовка, багренето, печатанет0 и (пециална-

та обработка на тек(тилните материали.

Лабораторията е оборудвана ( микрO(кOп (диги-

тална камера и софтуер за обработка на изображения,

на който могатда се наблюдават и анализираттек(тилни

мO(три; уред за заключителна обработка на текстилни

материали, машина за ситOпечат и принтер за директен печат.

В лабораторията са излOжени мO(три на продукти след различни 0благOрOдителни прOце(и, кOит0

пOдпOмагат възприеманет0 и 0ценката какт0 на визуалния ефект от обработката, така и на придадените

нови свойства на текстилните изделия.

Лабораторията по,,НеконвенциOнален тек(тил" е оборудвана

съ( (тенд за пOлучаване на нетъкани текстилни материали п0 хидр0-

динамичен метOд и електрOOвлакнителна камера за пOлучаване на

материали с участие на нанOвлакна.

Лабораторията разполага същ0 така и с различни уреди и апа-

рати, изпOлзвани при пOдгOтOвката и из(ледванет0 на пOлучаваните

материали ( прилOжение за: филтри, геOтек(тил, медицински облек-
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ла и маски, специализирани защитни облекла, пълнежи в матраци, в автомобилострOенет0, хигиенни пр0-

дукти за еднOкратна употреба, спOмагателни материали в конфекцията и др.

Провеждат се из(ледвания върху 0(нOвните метOди за пOлучаване на нетъкан текстил, чрез иrлOна-

биване, хидродинамичен метOд, термо(вързване, пOлучаване директн0 0т (тOпилка на пOлимер - мет0-

дите Спънбонд и Мелтблоун, електрофлокиране и др.

Катедра,,Текстилна техника" извършва интензивна научнOиз(ледOвателска работа във всички на-

правления на текстилната и шевната инду(трия. НякOи от тях са:

. Електроовлакняване и (ъздаване на хибридни влакна ( потенциалн0 биоактивно действие и на

контейнери 0т нанOвлакна.

. Повърхностна плазмена и химична модификация на нетъкани текстилни материали за филтруване
на замър(ени с нефтопродукти и йони на тежки метали 0тпадъчни вOди.

. Специално облагородяване и разработване на прOдукти ( намалена замър(яемO(т с,,Лотус ефект"

чрез изпOлзване на sol-gel нанOпрOдукти.

. Създаване на термOизOлациOнни мнOгослOйни продукти ( уча(тие на нетъкан текстил 0т нанOвлак,

на и пOлимери с памет на фазата.
. Получаване на нетъкани прOдукти 0т регенерирани и 0тпадъчни влакна за 0чистване на 0тпадъчни

вOди.

. Разработване на медицин(ки импланти,

. Контрол и управление на каче(твOт0 на текстилните и шевните изделия.

. Моделиране, (имулиране и 0птимизиране на прOце(ите в тек(тилнот0 и шевнOт0 прOизвOдств0.

. 0ценка и мOделиране на 0пиflа на текстилни плOщни изделия.

. Влагопренос в тек(тилни структури.

. flизайн на прежди и тъкани.

. Топлинен комфорт на текстилни изделия.

. Приложение на изчи(лителна механика на флуидите в текстилни прOце(и.

. Изследване върху прOпOрциите на чOвешката фигура и кOмпOнентите на оснOвните кOн(трукции.

. Развитие на метOдите за градиране п0 типOразмерни групи.

.0птимизиране на технOлOгичните параметри за израбOтване на различни п0 вид и предназначение

0блекла.

Катедра,,Текстилна техника" активн0 рабOти за трайно у(танOвяване и 0бOгатяване на твOрческите

кOнтакти (ъ( (рOдни институции и 0рганизации в (траната и в чужбина. Разширява се участиет0 в науч-

ните конференции ( междунарOдн0 участие - на ЕМФ, 0бщотекстилната конференция и други форуми у
нас и в чужбина. Много наши колеги публикуват свои разработки в ренOмирани междунарOдни списания/

издават книги и учебници в автOритетни български и чуждестранни издателства. Катедрата, съвместн0

съ( (туден-тите, прOвежда студент(ки (еминари, практикант(ка борса, активно уча(тва в националния

)О гOдини гмо ТЕк(Т1,1ЛнА ТЕХНикА

студентски кOнкурс за най-добра дипломна работа и др.

0сновните форми на междунарOдн0 сътрудничество на катедрата са: обмен на препOдаВателИ, дOК

тOранти и (туденти, уча(тие в междунарOдни научни кOнгреtи и симпOзиуми, 0бмен на специали3ирана

литература - книги, учебни пOмагала и др. Наши партньOри (а срOдни катедри и факултети 0туниверситети

и ви(ши училища 0т Германия, Русия, САЩ, Англия,Италия, Франция, Белгия, Швейцария и др.

Членове от катедрата уча(тват и в lvlHOже(TBO междунарOдни прOекти, финансирани 0т междуна-

рOдни 0рганизации:ТЕМРU5 JEP 0423], lNCO-tOPERNlCUS lC ] 5-СТ9607230 lNCO-COPERNlCU5 lC 1 5-CT9607'l 1,

LЕONдRD0 Dд VlN(l Eu r/00/ (lP lNт l94414 ,,лdvotex Network,i ЕRдSм US, тЕмртЕх 00 3 71 -рр и др.

Катедреният колектив традициOнн0 пOддържа връзки с фирми, браншо-ви камари и асOциации, из-

вършва изследOвател(ка, кOн(ултант(ка, ек(пертна и образователна дейност във фирмите 0т текстилния

(егмент. 0рганизират се съвме(тни мерOприятия (ъ( (рOдните катедри 0т други универ(итети и кOлежи, (

професионалните гимназии и научнO-техниче(ките съюзи.

1. проект дDvOтЕХ, прOграма Leonardo da Vinci Eutl00l(/P/NTl9Д14,,Advotex Network" - Мрежа в

областта на тек(тилната и конфекционната прOмишленO(т

2. flBycTpaHeH догOвор България-Фламанд(ка общно(т 2006,,,06учение п0 тек(тилнИ ТеХНOЛOгИИ,

(тандартизация и управление"

З. Проект ТеmрТех 00 371 - РР,,(ъздаване на (D за дистанционно обучение п0 нетъкан тек(тил"

flоrовори в рамките на прOграма Erasmus-Socrates

Университет на Горен Елзас, ENS|SA, Мюлуз, Франция

Висше училище на Нидеррайн, Крефелд, Германия

Висше училище Рейнваал, Клеве, Германия

Памуккале университе1 Висше училище ffенизли, Турция

[оговори на универ(итет(к0 нив0

Университет,,Св. св. Кирил и Методий'i Скопие, Република Македония

Университет,,Гоце flелчев", ТехнолOгичен факулте1 Щип, Република Македония

Московски държавен техниче(ки университет,,Бауман'i Москва, Русия

(ътрудничеств0 ( чужде(транни фирми
Asslin, Франция

DlL0, Германия

Oerlikon Schlafhorst, Германия

Procotex, Белгия

Textilchemie Dr. Petry GmЬН, Германия

Textechno Н. Stein GmЬН, Германия

ТhiЬеаu, Oранция
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