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ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Технически университет – София

Електротехнически факултет

4. Актуализиране на магистърска програма по 

„Електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници“ с електронни форми за дистанционно 

обучение, разработване на цифрови курсове и 

модули  за обучение на студентите от 

специалностите „Електротехника“ и 

“Електроенергетика и електрообзавеждане” , ОКС 

„бакалавър“ и „магистър“
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„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”
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Дисциплини
1. Технологичен  практикум, 15 су, 30 лу, бакалавър, Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане, 1 курс
2. Преобразувателна техника, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 3 курс
3. Техническа безопасност, 15 л, 15 лу, бакалавър, ФЕТТ - Електроника, 3 курс
4. Комутационна техника, 45 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 4 курс
5. Компютърно проектиране на електрически апарати, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 4 курс
6. Изпитване и надеждност на електрически машини, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 4 курс
7. Къси съединения, 30 л, 30 су, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 3 курс
8. Осветителна и инсталационна техника, 30 л, 30 су КР, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 3 курс
9. Електрообзавеждане, 45 л, 30 лу КП, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
10. Електроснабдяване, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
11. Електрически транспорт, 30 л, 30 лу, КР, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
12. Мениджмънт, 30 л, 30 су, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
13. Автоматизация на ЕЕС, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
14. Електротехника и електроника 1 (електротехника), 30 л, 30 лу, бакалавър, СФ - Индустриален мениджмънт, 2 курс
15. Електротехника и електроника, 45 л, 30 лу, бакалавър, МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ всички специалности, 2 курс
16. Развитие на ЕЕС, 30 л, 15 лу КР, магистър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 1 курс
17. Идентификация на електроенергетични системи, 30 л, 45 лу КП, магистър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 1 
курс
18. Рационално използване и качество на електрическата енергия, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 
курс
19. ВЕИ и електрически генератори, 30 л, 30 лу КР, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
20. Силови електронни преобразуватели за ВЕИ, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
21. Енергетична технология и екология, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
22. Управление на процеси по разход на енергия, 30 л, 30 лу КП, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
23. Електрически мрежи и системи при децентрализирано производство на ел. енергия, 30 л, 30 лу КП, магистър, 
Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
24. Законова уредба и пазар на ел. енергия, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
25. Числени методи и моделиране на вериги и полета - 1, 30 л, 30 лу, магистър, Електротехника, 1 курс.
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„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”
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Експерти - 42

доц. д-р Диляна Господинова, 
проф. дтн. Емил Рац, проф. д-р Иван Иванов, 
доц. д-р Райна Ценева, проф. дтн Илиана Маринова, 
доц. д-р Михо Михов, доц. д-р Константин Малчев, 
проф д-р Ангел Пачаманов, доц. д-р Захари Иванов, 
доц. д-р Светлана Цветкова, гл. ас. Николай Матанов, 
доц. Мария Кънева, доц. Ангел Цолов,
гл. ас. д-р Ивайло  Долапчиев, доц. д-р Иван Костов,
доц. д-р Вълчан Георгиев, доц. д-р Захари Зарков,
доц. д-р  Владимир Лазаров, доц. д-р Андрей Крумов,
доц.  д-р Димо Стоилов, доц. д-р Валентин Колев,
доц. д-р Петър Наков, проф. дтн Иван Ячев, 
ас. Костадин Миланов, гл. ас. Михаела Славкова,
ас. Кеворк Тавитян, гл. ас. д-р Емил Рачев,
гл. ас. Петър Калейчев, гл. ас. Валентин Матеев, 
гл. ас. Адриан Иванов, гл. ас. д-р Димитър Богданов, 
гл. ас. д-р Ива Петринска, гл. ас. Борислав Бойчев, 
гл.ас. Иван Ангелов, гл. ас. Десислав Тодоров, 
гл. ас. Калинка  Тодорова, гл. ас. Ангел Петлешков, 
ас. д-р Людмил Стоянов, гл. ас. Рад Станев,
гл. ас. д-р Тодор Йонов, ас. Полина Петкова, ас. Никола Николов
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Разпределение на часовете по ресурси 

при подготовка на модулите за обучение на студентите от ЕФ

В проекта е предвидено разработването на цифрови курсове и модули за най-малко 25

учебни дисциплини от специалности “Електротехника”, “Електроенергетика и
електрообзавеждане” и “Електрическа енергия от ВЕИ”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС
„Магистър“.
Всеки модул включва следните ресурси:
1) Презентация (минимум 30 слайда, в Adobe PDF или MS Power Point формат) – за
изготвянето й се отчитат 12 часа;
2) Демонстратор (минимум 3 страници, в Adobe PDF или MS Power Point формат) или

учебен видео-обект (минимум 3 минути времетраене, MPEG4 формат или съвместим,
обем до 200МВ) – за отчитане се полагат 6 часа;
3) Въпроси с минимум 3 отговора, от които един е верен (минимум 10 въпроса) – 3
часа;
4) Снимки, външни URL (мин. 3бр.), литература и др. – 2 часа.
За интегриране на ресурсите в системата за електронно обучение се предвиждат 4 
часа.
За корекции и финална редакция – 7 часа.
Общо за модул - 34 часа.
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За счетоводното отчитане на часовете, всеки месец се попълва работна карта, 
която се предава в печатен и електронен формат на координатора или техническия 
сътрудник по проекта. Работата се доказва с представяне на съответното 

количество готови ресурси, публикувани в системата. Максималният брой 
часове, които могат да се отчетат при пълен работен месец (без отпуски) е 80 часа. 
При ползване на отпуск, допустимият максимален брой отчетени часове се 
намалява пропорционално. Всеки сам преценява как да организира отпуските си, 
така че да може отчете пълния брой изработени  часове през месеца.
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№ Дисциплина Име на преподавателя Мултимедийни ресурси Общо
Презентация Демонстратор Тест URL, 

литература

1. Технологичен практикум

доц. д-р Диляна Господинова
броя 5 2 4 4 15
часа 60 12 12 8 92

ас. Костадин Миланов
броя 0
часа 0

гл. ас. Михаела Славкова
броя 0
часа 0

2. Електротехника и електроника 1

доц. д-р Иван Костов
броя 1 1 1 3
часа 12 6 3 21

доц. д-р Ивайло Долапчиев
броя 2 2 2 6
часа 24 12 6 42

гл. ас. Калинка Тодорова
броя 1 1 1 3
часа 12 6 2 20

3.
Изпитване и надеждност на 
електрически машини

доц. д-р Михо Михов
броя 4 4 4 4 16
часа 48 24 12 8 92

гл. ас. Адриан Иванов
броя 0
часа 0

4. Автоматизация на ЕЕС
доц. д-р Ангел Цолов

броя 3 3 2 2 10
часа 36 18 6 4 64

гл. ас. Десислав Тодоров
броя 0
часа 0

5. Електрически транспорт

гл. ас. Иван Ангелов
броя 2 1 1 1 5
часа 24 6 3 2 35

гл. ас. д-р Тодор Йонов
броя 3 3 6
часа 36 9 45

ас. Полина Петкова
броя 2 2
часа 24 24

Март – юни 2013 година
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№ Дисциплина Име на преподавателя Мултимедийни ресурси Общо
Презентация Демонстратор Тест URL, 

литература

6.
Идентификация на 
електроенергетични системи

доц. д-р Вълчан Георгиев
броя 3 3 3 1 10
часа 36 18 9 2 65

7.
Енергетична технология и 
екология

проф. д-р Ангел Пачаманов
броя 3 3 3 3 12
часа 36 18 9 6 69

гл. ас. Ангел Петлешков
броя 6 6 6 18
часа 72 18 12 102

8.

Електрически мрежи и системи 
при децентрализирано 
производство на електрическа 
енергия

доц. д-р Димо Стоилов
броя 1 2 2 2 7
часа 12 12 6 4 34

гл. ас. д-р Рад Станев
броя 0
часа 0

ас. Никола Николов
броя 1 1 1 1 4
часа 12 6 3 2 23

9.
Законова уредба и пазар на 
електрическата енерги

доц. д-р Валентин Колев
броя 4 4 8
часа 48 12 60

Общо
броя 41 23 37 24 125

часа 492 138 110 48 788

Март – юни 2013 година
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№ Дисциплина Име на преподавателя Модули 
преподаватели

Модули 
дисциплина

План Готови План Готови

1. Технологичен практикум

доц. д-р Диляна Господинова
броя 4 1

8 1

часа 136

ас. Костадин Миланов
броя 2
часа 68

гл. ас. Михаела Славкова
броя 2
часа 68

2. Електротехника и електроника 1

доц. д-р Иван Костов
броя 3

9 0

часа 102

доц. д-р Ивайло Долапчиев
броя 3
часа 102

гл. ас. Калинка Тодорова
броя 3
часа 102

3.
Изпитване и надеждност на 
електрически машини

доц. д-р Михо Михов
броя 5 4

9 4
часа 170

гл. ас. Адриан Иванов
броя 4
часа 136

4. Автоматизация на ЕЕС
доц. д-р Ангел Цолов

броя 7 2

9 2
часа 252

гл. ас. Десислав Тодоров
броя 2
часа 54

5. Електрически транспорт

гл. ас. Иван Ангелов
броя 3

9 0

часа 102

гл. ас. д-р Тодор Йонов
броя 3
часа 102

ас. Полина Петкова
броя 3
часа 102



стр. 9

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

№ Дисциплина Име на преподавателя Модули 
преподаватели

Модули 
дисциплина

План Готови План Готови

6.
Идентификация на 
електроенергетични системи

доц. д-р Вълчан Георгиев
броя 9 1

9 1
часа 306

7.
Енергетична технология и 
екология

проф. д-р Ангел Пачаманов
броя 3 3

9 3
часа 102

гл. ас. Ангел Петлешков
броя 6
часа 204

8.

Електрически мрежи и системи 
при децентрализирано 
производство на електрическа 
енергия

доц. д-р Димо Стоилов
броя 4 1

9 2

часа 136

гл. ас. д-р Рад Станев
броя 3
часа 102

ас. Никола Николов
броя 2 1
часа 68

9.
Законова уредба и пазар на 
електрическата енерги

доц. д-р Валентин Колев
броя 9

9 0
часа 306

Общо
броя 80 13 80 13

часа
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1. Отчет за съответния месец – 3 броя;
2. Личен отчет за изпълнените задачи през съответния месец – 2 броя;
3. Доказателствен материал на диск и на stzvet@tu-sofia.bg.
4. Декларация за доходите през съответния месец.
5. Който не е работил по проекта – декларация за това.

Материалите се предават до 5 число на следващия

месец!
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„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

Схема: BG051PO001-4.3.04 
"Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"

OТЧЕТЕН ДОКЛАД

от физическо лице, наето за изпълнението на проекта

(допълнително споразумение към ТД   № …номерът е персонален, попитай координатор на проекта….. / …………..2012 г.)

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ
BG051PO001-4.3.04-42  „Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Наименование на Бенефициента: Технически университет – София, чрез Електротехнически факултет

Име и фамилия на наетото лице: ............... Име Фамилия ........

Заемана длъжност по проекта: ключов експерт в определена област на знанието

Място на провеждане на дейностите: София

Период на отчитане: 01.07.2013-31.07.2013

Проектна дейност и описание на извършената 

работа

Общо 

часове

ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Дейност 4.2. Разработване на цифрови курсове и 
модули  за най-малко 16 учебни дисциплини за 
обучение на студентите от специалностите 
„Електротехника“ и “Електроенергетика и 
електрообзавеждане”, ОКС „бакалавър“ и „магистър“, 
Електротехнически факултет(ЕФ)

Разработване на цифрови модули по дисциплината: 

"...................................."

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо отработени часове по проекта 0

Отработени часове по други проекти (номер на проекта 
и отработените часове през отчетния период)

0

Документи, доказващи изпълнението от страна на физическото лице:

1. Личен отчет на ..... Име Фамилия ... за извършената работа като ключов експерт в определена област на знанието за м. месец.2013 г.
2. (Описват се разработените електронни ресурси, посочени в личния отчет, които се представят само в електронен вид, когато не е разработен цял модул)
3. Електронен учебен обект (модул) за ... (когато целият модул е разработен през отчетния период)

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Извършената работа се приема без забележки

Предал:  Име Фамилия                                              Приел /ръководител на проекта/: Иван Ячев
/име, фамилия, подпис/                                                                                         /име, фамилия, подпис/

Дата: 01.08.2013 г.
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

ДЕКЛАРАЦИЯ

oт

.............................................................................................................................................
/ име презиме фамилия/

Декларирам, че за месец ................. 2013 не съм работил/а по задачи
от проект BG051PO001-4.3.04–0042 „Организационна и технологична
инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции“.

jjjj..2013 г.
Подпис:jjjjjjjjjjjj

/ /
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /ата/,jjjjjjjj.., в качеството ми на /длъжност по проекта/
по проект BG051PO001-4.3.04-0042

Декларирам,
че доходът ми за месец jjjj.. 2013 година е /цифром и словом/ лева .

Декларатор:
/име, фамилия /

Дата:  jjj...2013г.                          
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0042

„Организационна и технологична инфраструктура за учене през 

целия живот и развитие на компетенции”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
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Инвестира във вашето бъдеще!

Дисциплини – от 01.10.2013 г.

1. Преобразувателна техника, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 3 курс
2. Техническа безопасност, 15 л, 15 лу, бакалавър, ФЕТТ - Електроника, 3 курс
3. Комутационна техника, 45 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 4 курс
4. Компютърно проектиране на електрически апарати, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електротехника, 4 курс
5. Къси съединения, 30 л, 30 су, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 3 курс
6. Осветителна и инсталационна техника, 30 л, 30 су КР, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 3 курс
7. Електрообзавеждане, 45 л, 30 лу КП, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
8. Електроснабдяване, 30 л, 30 лу, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
9. Мениджмънт, 30 л, 30 су, бакалавър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 4 курс
10. Електротехника и електроника, 45 л, 30 лу, бакалавър, МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ всички специалности, 2 курс
11. Развитие на ЕЕС, 30 л, 15 лу КР, магистър, Електроенергетика и електрообзавеждане, 1 курс
12. Рационално използване и качество на електрическата енергия, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 
курс
13. ВЕИ и електрически генератори, 30 л, 30 лу КР, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
14. Силови електронни преобразуватели за ВЕИ, 30 л, 30 лу, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
15. Управление на процеси по разход на енергия, 30 л, 30 лу КП, магистър, Електрическа енергия от ВЕИ, 1 курс
16. Числени методи и моделиране на вериги и полета - 1, 30 л, 30 лу, магистър, Електротехника, 1 курс


