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АНОТАЦИЯ 

Курсът по “Експлоатация на енергийна инфраструктура” има за цел да запознае 

студентите с принципите и методите за експлоатация управление и изграждане на системи за 

производство, пренос и разпределение на електрическата енергия. Отделено е внимание на 

специфичните особености на електропреносната и електроразпределителна системи, от гледна 

точка на тяхното единно управление в ЕЕС. 

Целта на дисциплината е студентите да получат теоретични и практически знания за : 

- характерните особености на електропреносната и електроразпределителна системи за 

пренос и разпределение на електрическата енергия; 

- да познават принципите за изграждане на системи за производство, пренос и 

разпределение на електрическа енергия; 

- да имат представа за експлоатационните характеристики на използваните в 

съвременната практика енергийни мрежи и техните елементи. 

- 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината “Експлоатация на енергийна инфраструктура” е да запознае 

студентите с общите въпроси на енергийните системи. Структура на енергийната система и 

принципи на изграждане. Основни структурни звена на енергийната система. Оперативно 

диспечерско управление на ЕЕС. Системи за производство на електрическа енергия. Системи за 

пренос и разпределение на електрическа енергия. Системи за трансформация на електрическа 

енергия. Електротехнически основи на енергийната система. Баланс на мощностите в енергийната 

система. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина “Експлоатация на енергийна инфраструктура” е фундаментална за 

специалностите ЕСЕО и КЕВЕИ на ЦИТН. Нейна основа са знанията, които студентите имат по 

физика, химия и електротехника, придобити от средния курс на обучение и дисциплините “Висша 

математика”,” Електронни елементи” : “Електротехника “Електроснабдяване”. „Промишлени 

електронни преобразуватели”, „Електрозадвижване”. 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

специалност статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ЕСЕО задължителна 6 30 30 0 60 20 10 0 30 

СИИТ избираема 6 30 30  60 20 10 0 30 



2  

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
 

Тема 1. Общи въпроси на енергийните системи. 

- видове енергийни системи; 

- класификация на енергийните системи; 

- методи за пренос, разпределение и трансформация на електрическата енергия. 

Тема 2.Структура на енергийната система и принципи на изграждане. 

- принципи за структуриране на енергийната система; 

- резервираност на енергийната система; 

- баланс в енергийната система. 

Тема 3. Експлоатация на основни структурни звена на енергийната система. Конструктивни 

особености. 

- системи за производство на електрическа енергия; 

- системи за пренос и разпределение на електрическа енергия; 

- системи за трансформация на електрическа енергия; 

- системи за консумация на електрическа енергия. 

Тема 4. Електротехнически основи на енергийната система. 

- комплексни величини в енергийната система; 

- видове трифазни системи за пренос и разпределение на електрическата енергия; 

- баланс на мощностите в енергийната система. 

Тема 5. Видове системи за производство на електрическа енергия. 

- производство на електрическа енергия от ТЕЦ; 

- производство на електрическа енергия от АЕЦ; 

- производство на електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия; 

Тема 6. Начини за присъединяване на различни видове консуматори към енергийната система. 

- присъединяване на ниско напрежение; 

- присъединяване на средно напрежение; 

- присъединяване на високо напрежение. 

Тема 7. Видове релейни защити и автоматики. 

Тема 8. Основни принципи на оперативно диспечерско управление на ЕЕС. 

Тема 9. Проблеми при присъединяване на възобновяеми енергийни източници към енергийната 

система. 

Тема 10. Качествени показатели на електрическата енергия. 

Тема 11. Загуби в електроенергийната система. 

 
СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

Тема 1. Особенности на енергийната система на Република България и страните от ЕС. 

Тема 2. Експлоатация на основни структурни звена на енергийната система. Конструктивни 

особености. 

Тема 3. Автоматизирано управление на елементи от енергийната система. 

Тема 4. Електротехнически основи на енергийната система. 

Тема 5. Определяне на енергийни характеристики на консуматори на електрическа енергия. 
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Тема 6. Системи за производство на електрическа енергия. 

Тема 7. Начини за присъединяване на източници и консуматори на електрическа енергия към 

енергийната система. 

Тема 8. Оперативно диспечерско управление на ЕЕС. 

Тема 9. Определяне на екологичния и икономически ефект от присъединяване на ВЕИ към 

енергийната система. 

Тема 10. Изследване на процеси протичащи при аварийни режими на работа в ЕЕС. 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

А. Студенти, неизпълнили 60% от присъствените часове за семинарни упражнения не 

получават заверка от преподавателя. 

В. Семестриалният изпит е писмен и включва три въпроса. Крайната оценка е 

комплексна. Тя се формира от получената оценка от изпита и оценката за работата на всеки 

студент през семестъра. 

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 100. 

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост. .............................................................................................................. 34 точки 

1.1. Текущ контрол на лекции, контролни тестове - 14 точки 

1.2. Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения - 20 точки 

(посещения, контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи и др.) 

2. Извън аудиторна заетост .................................................................................................... 12 точки 

2.1. Курсови задачи, курсови работи, проекти, протоколи и др.                         - 12 точки 

3. Изпитна процедура. .............................................................................................................. 54 точки 

Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната процедура: 

36-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4); 66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен (6). 

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 точки 

от изпитната процедура, за да му се формира комплексна оценка. 
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