
 

 

 

 

 

Анотация 

 

15303 Основи на икономическата теория 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

45 часа, избираема дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Основните икономически принципи: за избора, производството, размяната, разпределението. 

Да разбират същината на пазарния механизъм и неговите алтернативи, на икономическата 

политика. Да познават инструментите на икономическия подход. 

 - Характеристиките на различните методологични подходи и тяхната приложимост при 

решаването на конкретни проблеми на теорията и практиката.  

 - Приложенията на икономическия подход. Да осъзнаят важността и възможностите на 

икономическия анализ като начин за мислене. 

 - Специфични за дисциплината черти: алтернативните разходи за вземаните решения; връзката 

на вземаните управленски решения и възприетите правила и норми със стимулите за ефективно 

поведение; равновесието, факторите за появата на неравновесие и възможните реакции, които да 

възстановят стабилността на поведението; стратегическото мислене и ролята на възможностите, 

стратегиите, изходите, информацията и мотивацията в анализа на стратегическите действия, 

конфликтите, договарянето и споразуменията; избора в условията на непълна информация и 

значението на очакванията и начина на тяхното формиране; възможностите на маржиналния 

анализ. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Конструктивно да използват знанията за икономическия подход при формулирането, 

интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от 

професионалната област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика. 

 - Чрез подходящи модели и количествени методи да излагат своето разбиране вербално, 

математически и графично.  

 - Да мислят абстрактно. Да извършват дедуктивни и индуктивни анализи. Да имат ориентация 

в количествената информация и да я представят. Да осъществяват количествен анализ на 

връзките между ендогенните и екзогенните променливи. Да поставят и разрешават 

икономическите проблеми в широк социален и политически контекст. 

 - Да развият личностни качества, нужни за бъдещата им професионална, лична и социална 

реализация: общи интелектуални умения като грамотност и умение за систематизация на 

литературни източници. Също и умения, формиращи личността на обучаемия, като лична 

организираност, изпълнителност, комуникативност, склонност към сътрудничество, умение за 

работа в екип, умение за вземане, представяне и отстояване на самостоятелни решения и др. 

 - Да оценяват индивидуалните си способности и компетенции, които им дават възможност за 

професионална реализация и обучение в следващи образователни степени по специалности от 

същата или сродна област на висшето образование. 

 - Да си осигурят интелектуален стимул за по-нататъшно усвояване на икономическия подход. 

Система за оценяване: Текущ контрол – посредством тестове за самостоятелна работа; тест в 

клас; контролна работа (изпит) в клас. 

Крайната оценка се формира на база текущ контрол, въз основа на две алтернативни точкови 

схеми. Първата включва резултатите от тестовете за самостоятелна работа и проверка на 

знанията, които са част от основното учебно пособие по дисциплината (40 точки) и представянето 

на контролна работа (изпит) в клас (60 точки). При втората схема вместо тестовете за 

самостоятелна работа във формирането на точките участва тест в клас.  



 

 

 

За успешно преминаване на дисциплината се изисква по всяка от двете части обучаемият да има 

поне 40 точки, като е постигнал не по-малко от 16 точки от тестовете за самостоятелна работа 

(теста в клас) и 24 точки от контролната работа (изпита) в клас. 

Обучението е предвидено да надгражда подготовката по функция „Контрол на операциите на 

кораба и грижа за лицата на борда“ на ниво „Оперативно“, правила A-II/1, A-III/1 и A-III/6 на 

Конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, и отчита изискванията на IMO, моделен 

курс 1.39. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Икономиката като наука за ефективно управление на 

ограничените ресурси 

12 - 

2. Ефективни решения и действия 9 - 

3. Индустриална организация 6 - 

4. Управление на труда и мотивация на персонала 6 - 

5. Външни ефекти и обществени блага 3 - 

6. Основни макроикономически проблеми 3 - 

7. Основи на международната търговия 6 - 

 Общо: 45 - 

 

 

 

 

 

 

 

Анотация 

22330 Електротехника 

 

Учебен план 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни 

формирования на тактическо ниво“, специализация 

„Корабоводене за ВМС“, ОКС „Бакалавър“ 

 45 часа, задължителна дисциплина 

ЕСТК  кредити: 4 

Катедра 

Електротехника 

Учебни цели:  

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Основните закони при електрическите вериги. 

 - Методите за измерване на електрически величини. 

 - Най-общо елементите и параметрите на корабното електрообзавеждане. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Да пресмятат немного сложни електрически вериги. 

 - Да съставят (свързват) немного сложни електрически вериги и да работят с най-

употребяваните електроизмервателни апарати. 

 - Да познават основните елементи на корабно електрообзавеждане. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината се оценява с текуща оценка. 

Текущата оценка се определя по формулата: 

ТО = 0,5.(1b) + 0,3.(2c) + 0,2.(3a), 



 

 

 

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на 

изпитване (а – устно оценяване; b – контролна работа; c – практическо изпълнение). 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0.8 ИО + 0.2 ТО. 

Дисциплината осигурява изискванията за компетентност на Конвенцията STCW 2010 – 

Table A-III/6 (Electrical, electronic and control engineering at the operational level) – 

Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control systems. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Линейни електрически вериги за постоянен и 

променлив ток 

10 7 

2. Елементи на корабното електрообзавеждане 20 8 

 Общо: 30 15 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
по дисциплина 

  
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
 

 

 

 

Варна 

  2017 г. 



 

 

 

АНОТАЦИЯ 

 
Факултет: 

Навигационен 

Обучаваща катедра: 

Електротехника 

Професионално направление: 

Военно дело 

Специалност: 

Организация и  управление на военни 

формирования на тактическо ниво 

Специализация: 

Корабоденене за ВМС 

Образователно-

квалификационна степен:  

 - бакалавър 

 - магистър 

Форма на обучение: 
 

Курс 
 

Сем. 
 

Учебен план: 

№ 4-101-16 

 

 - редовно 
 

II 
 

3 
 

 - задочно 
 

 
 

 
 

 - дистанционно 
 

 
 

 
 

      

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електротехника 

Код: 22330 

Език: български 

Вид на учебната дисциплина: 
 

 - задължителна 

 - избираема 

 - факултативна 

Съставител на учебната програма: 

 

 

Заетост:  редовно  задочно   - Курсови задачи  

 - Курсови проекти  

 - Стажове и практики 

 - Други форми 

аудиторна  45    

извънаудиторна  75    

    

Форма на финален контрол: 

 - текущ контрол    - изпит 
 

ECTS 

кредити: 

Предварителни и съпътстващи изисквания:  

- Дисциплината се осигурява от дисциплините Физика,  Висша математика, спомагателни 

машини и системи     

- Методите за обучение включват: лекции, лабораторни и семинарни упражнения 

Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

- основните закони при електрическите вериги; 

- методите за измерване на електрически величини; 

- най-общо елементите и параметрите на корабното електрообзавеждане; 

 

2. Обучаемите ДА МОГАТ: 

- да пресмятат не много сложни електрически вериги; 

- да съставят (свързват) не много сложни електрически вериги и работят с най – 

употребяваните електроизмервателни апарати. 
- да познават основните елементи на корабно електрообзавеждане 

Дисциплината осигурява изискванията за компетентност на Конвенцията STCW 2010 - 

Table    A-III/6 (Electrical, electronic and control engineering at the operational level) - Competence: 

Monitor the operation of electrical, electronic and control systems 

 

4 



 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 

№ Наименование на темите Учебни часове 

Всичко Лек. С.У. Л.У. КР 

1. Линейни електрически вериги за 

постоянен и променлив ток 15 10 4 3 
 

2. Елементи на корабното 

електрообзавеждане 
28 20 - 6 2 

       

 Всичко за дисциплината 45 30 4 9 2 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Описание на съдържанието на учебната дисциплина: 

- физически основи на електротехниката-основни принципи и определения; 

- електрически вериги за променлив и постоянен ток;   

- основни елементи на корабното електрообзавеждане 

Методи за оценка и критерии:  

За получаване на текущата оценка по дисциплината на обучаемите се поставят различни 

задачи като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент или 

отделните задачи (цели) за оценяване носят точки. Резултатите могат да се обработват по 

таблицата: 

 

Задачи за 

оценяване 

Устно 

оценяване  

Контролна 

работа Практическо 

изпълнение 

Общо 

 a b c  

1  50 %  50 % 

2   30 % 30 % 

3 20 %   20 % 

Общо 20 % 50 % 30 % 100 % 

 

Текущата оценка по „Електротехникa“ се определя по формулата: 

ТО = 0,5.(1b) + 0,3.(2c) + 0,2.(3a), 

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на 

изпитване. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

К О = 0.8 ИО + 0.2 ТО. 

Литература или други образователни ресурси / инструменти: 

Основна литература: 

1. Ангелов, Н., Апрахамян, Б., Доврамаджиев, А., Дънков, Л., Недев, М., Чакъров, С. 

Електротехника. Варна: ВВМУ, 2006. 

2. Доврамаджиев, А. Х. Основи на електротехниката и електрическите измервания. Варна: 

ВВМУ, 1997. 

3. Доврамаджиев, А. Х. Ръководство за решаване на задачи по основи на електротехниката 

и електрическите измервания. Варна: ВВМУ, 1983. 

4. Маринов, М. Електротехника и електроника. Варна: ТУ-Варна, 2012 



 

 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА 
 

№ 

Вид 

на 

зан. 

Теми. Наименование и съдържание 

на занятията 

Часо

ве 
Място 

 
 

  Тема 1. Линейни електрически вериги за 

постоянен и променлив ток 17 
  

1. Л-я 
Въведение в дисциплината. Физически 

основи на електротехниката. 2 Л. Зала  

2. 
Л-я 

 

Електрическа верига – елементи, параметри, 

заместващи схеми. Закони на Ом и Кирхоф. 

Свързване на елементите на веригата. Режими 

на работа на веригата. 

4 Л. Зала 

 

3. С.У. 
Решаване на задачи от електрически вериги за 

постоянен ток 2 Лаб.  

4. Л-я 

Линейни електрически вериги за променлив 

ток – начини за представяне на 

електрическите величини. Видове 

съпротивление при променлив ток.  

2 Л. Зала  

5. Л-я 

Трифазни вериги. Свързване „звезда“ и 

„триъгълник“ на трифазните вериги. Мощност 

при трифазните вериги.  

2 Л. Зала  

6. С.У. 
Решаване на задачи от електрически вериги за 

променлив ток 
2 Л. Зала  

7. Л.У. 
Охрана на труда и техника на безопасността – 

инструктаж 
1 Лаб.  

8. Л.У. 

Работа с електроизмервателни апарати – общи 

понятия. Измерване на ток, напрежение, 

мощност и съпротивление 

2 Лаб.  

  
Тема 2. Елементи на корабното 

електрообзавеждане 28   

9. Л-я 

Постояннотокови машини – общи 

положения. Генератори и двигатели за 

постоянен ток. Характеристики на 

постояннотоковите машини 

2 Л. Зала  

10. Л.У. 
Изследване на постоянно-токови генератори и 

двигатели  
2 Лаб.  

11. Л-я 
Трансформатори – устройство и режими на 

работа. Загуби и КПД на трансформатора 2 Л. Зала  

12. Л-я 

Асинхронни двигатели – устройство, принцип 

на действие, характеристики. Характеристики 

на асинхронните двигатели  
2 Л. Зала  

13. Л.У. 
Изследване на асинхронни двигатели и 

трансформатори 
2 Лаб.  



 

 

 

14. Л-я 

Специфични условия на работа на 

корабното електрообзавеждане и 

автоматика. Регистрови изисквания. 

Измерване на неелектрически величини. 

Датчици.  

2 Л. Зала  

15. Л-я 

Параметрични датчици с активно 

съпротивление. Контактни, реостатни, 

терморезисорни и тензо-датчици. 
2 Л. Зала  

16. Л-я 
Индуктивни, магнитострикционни, 

капацитивни и генераторни датчици. 2 Л. Зала  

17, Л.У. 
Изследване на корабни датчици: реостатни, 

индуктивни и терморезисторни 2 Лаб.  

18, Л-я 

Структура и параметри на КЕС. Режим на 

работа на неутралата. Основни схеми на 

разпределение на електрическата енергия. 
2 Л. Зала 

 

19. Л-я 

Паралелна работа на корабните синхронни 

генератори. Безчеткови синхронни генератори. 

Принцип на работа и характеристики 
2 Л. Зала  

20. Л-я 
Корабни електрозадвижвания. Основни 

изисквания. 2 Л. Зала  

21. Л-я 
Обезопасяване на електроенергетичните 

системи. Мерки за защита от поражения. 2 Л. Зала  

22. Л.У. Контролна работа 2 Лаб.  

 

 

 
РАЗРАБОТИЛ ПРОГРАМАТА: 

 

                         Доц. д-р                                     Живко Гроздев 

 
Учебната програма е приета на заседание на съвместен катедрен съвет с водещата катедра 

„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с протокол №  

3/10.3.2017 г.  

Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет „Навигационен“ с протокол 

№  131/28.3. 2017 г.  

 

 

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТАКТИЧЕСКО НИВО” 

 

Капитан І ранг доц. д-р                          Асен Кожухаров 


