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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Съдебни инженерно-технически експертизи на енергийни 

системи”  е един от основените  курсове за специалностите от направления 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика. Тя дава възможност на студентите да получат знания за принципите и 

методите за изготвяне на съдебни инженерно-технически експертизи на електротехническо 

оборудване. В дисциплината подробно се разглеждат етапите, свързани със събиране на 

доказателствен материал, проучване на съответната нормативна документация и изготвяне на 

експертно заключение. Отделено е внимание на специфичните особености при настъпване на 

авария или злопулука на различните видове електротехническо оборудване.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В резултат на изучаването на дисциплината “Съдебни инженерно-технически 

експертизи на енергийни системи”  студентите трябва: 

- Да знаят какви са характерните особености на различните видове електротехническо 

оборудване. Да познават принципите на изграждане на системи за производство, пренос,  

разпределение и консумация на електрическа енергия.  

- Да имат представа за експлоатационните характеристики на използваното в съвременната 

практика електротехническо оборудване и елементи, за присъединяването му към 

електропреносната и електроразпределителна системи. 

- Да умеят правилно да оценят причините довели до възникване на авария или довели до 

злополука. 

- Да познават и правилно да прилагат специфичната нормативна база, която се отнася за 

конкретното електротехническо оборудване. 

- Да умеят да правят анализ на щетите и да изготвят експертни заключения за всеки конкретен 

случай при увреждане на електротехническо оборудване.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 Като основа за дисциплината са знанията, които студентите имат по Теоретична 

Електротехника, Техническа безопасност, Преобразувателна техника, Токозахранващи 

устройства от бакалаварския курс на обучение.  
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

специалност статут кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ИЕЕС Задължителна 4 30  10 40 15  5 20 

ТБ и ПТ Задължителна 4 30  10 40 15  5 20 

ЕК за ВЕИ Задължителна 4 30  10 40 15  5 20 

СИТЕ и ТБ Задължителна 4 30  10 40 15  5 20 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Общи въпроси на електротехническите системи. 

- видове електротехнически системи; 

- класификация на електротехническите системи; 

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

Тема 2. Видове електротехническо оборудване и принципи на изграждане. 

- видове електротехническо оборудване; 

- принципи на изграждане на електротехническото оборудване; 

- приложение на различните  видове електротехническо оборудване; 

Тема 3. Нарушаване нормалното функциониране на електротехническото оборудване . 

- причини за нарушаване нормалното функциониране на електротехническото оборудване; 

- следствия от нарушаване нормалното функциониране на електротехническото оборудване; 

Тема 4. Процеси протичащи при аварийни режими на работа на електротехническото оборудване. 

- видове процеси протичащи при аварийни режими на работа на електротехническото оборудване;  

- увреждания предизвикани от различните видове процеси, протичащи при аварийни режими на 

работа на електротехническото оборудване; 

Тема 5. Поражения върху човека при нарушаване нормалната работа на електротехническото 

оборудване . 

- причини за настъпване на поражения върху човека; 

- видове поражения върху човека ; 

Тема 6. Специфична нормативна уредба по безопасност на електротехническите системи. 

- закони регламентиращи работата с електротехнически системи; 

- специфични правилници и наредби за безопасност на електротехническите системи ; 

- видове нарушения на нормативните документи. 

Тема 7. Основни принципи на извършване на оглед на място на произшествие. 

Тема 8. Анализ на доказателствен материал. 

Тема 9. Проучване на документи събрани по следствено дело. 

Тема 10. Изготвяне на експертно заключение. 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

 

Тема 1. Изследване на процеси протичащи при аварийни режими на работа на 

електротехническото оборудване. 

Тема 2 Събиране на доказателствен материал при извършване на оглед на място на 

произшествие. 
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Тема 3. Анализ на доказателствен материал. 

Тема 4. Проучване на документи събрани по следствено дело. 

Тема 5. Изготвяне на експертно заключение. 

 

 

 ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на 

програмата на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и конспекта. 

2. Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени  по теми, които завършват с обобщени 

въпроси за самоподготовка. 

3. Електронни материали подпомагат учебния процес на студентите и разширява 

възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 

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.  
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