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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Учебните занятия по дисциплината “Приложна органична химия” имат за цел да 

запознаят студентите с основни знания в областта на химията и технологиите за 

производство на продукти с органичен произход. 

 В лекционния курс се разглеждат принципите за производство на хранителни 

продукти и техни производни, производството и преработката на технически продукти, 

добиването и преработката на изкопаеми и синтетични горива, както и основите на 

промишления органичен синтез. 

 Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат 

усвояването на лекционния материал. Те обхващат получаване и преработка на продукти от 

растителен и животински произход, получаването на някои специфични за органичния 

синтез продукти и анализ на някои техни основни физикохимични показатели. Освен това се 

провежда кратко изучаване на теоретичните основи на моделиране и оптимизиране на 

химикотехнологичните процеси, както и практическо провеждане на такива занятия. 

Лекционният материал и лабораторните упражнения осмислят и доразвиват в 

приложно-технологичен аспект придобитите вече теоретични знания от основните 

химически дисциплини – органична химия, аналитична химия и физикохимия. 

 
Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Технологията за производство на основни органични продукти (въглехидрати, 

липиди, целулоза и нейни деривати), миещи средства и филмообразуващите 

материали, производни на горивата (въглища, нефт и природен газ), продукти на 

промишления органичен синтез; 

 Да получават и анализират основни продукти от органичната химия, намиращи 

приложение в бита. 

2. Ще могат: 

 Да предлагат технологични решения за производството на органични химични 

продукти; 

 Да моделират и оптимизират химикотехнологични процеси; 

 Да правят оценка на качеството на органични продукти, широко разпространени в 

бита и техниката. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно: 120 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична 

химия, Аналитична химия и Физикохимия. 
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Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Теоретична подготовка по органична химия – строеж, физични и химични свойства на 

органични съединения, методите за синтез, за изолиране и пречистване на основните 

класове органични съединения; 

 Теоретична подготовка по аналитична химия (обемен и тегловен анализ), физични 

методи за анализ на органични съединения – спектрофотометрия, процесите на 

екстракция, ректификация и др.; 

 Теоретична подготовка в областта на катализата на хомогенни и хетерогенни 

процеси. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химическа промишленост на България, Битова химия, Материалознание 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатория снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни 

упражнения; 

 Апаратура за изолиране на мазнини, чрез екстракция; 

 Апаратура за дестилация на нефтопродукти; 

 Апаратура за определяне на физикохимични показатели на органични съединения – 

спектрофотометри, вискозиметри, рефрактометри и др.; 

 Компютри и програма за моделиране и оптимизиране на химикотехнологични 

процеси, както и за статистическата обработка на получените резултати; 

 Апаратура за газова хроматографски анализ на органични съединения. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по „Приложна органична химия” включва задълбочено разглеждане на 

теоретичните основи и технологични решения при производството на основни продукти на 

органичната технология. Разглежда се производството на хранителни продукти, технически 

продукти, горива, продукти на органичния синтез на база парафини, олефини, ацетиленови 

въглеводороди и на база въглероден оксид. 

Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически 

въпроси от ежедневната химическа практика. Те обхващат методи за получаване на някои 

основни хранителни и технически продукти, както и анализ на техни специфични физико-

химични показатели. Освен това се провежда и кратко изучаване на теоретичните основи на 

моделиране и оптимизиране на химикотехнологичните процеси, както и практическо 

провеждане на такива занятия. 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии  ппоо  ППррииллоожжннаа  ооррггааннииччннаа  ххииммиияя    

Тема часове 

I. ОБЩА ЧАСТ  

1.1. Предмет на дисциплината “Приложна органична химия”. Класификация на 

производствата. Суровини на приложната органична химия. Класификация на 

1 
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суровините и характерни особености на суровинната база за ПОХ у нас. 

1.2. Кратки сведения за техниката на безопасност в производствата на ПОХ – 

токсичност, пожароопасност и взривоопасност на органичните съединения и 

продукти; класификация на производствата на тази основа; санитарно техническо 

обезпечаване на химическите предприятия. 

1 

1.3. Вредни емисии от производствата на ПОХ, замърсяване на околната среда и 

методи за нейното опазване. 

1 

II. ДОБИВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД 

 

Производство и преработка на хранителни продукти 

2.1. Производство на захар. Общи сведения. Строеж и по-важни отнасяния на 

захарозата в технологичен аспект; физикохимична характеристика на суровините. 

Производство на захар от захарно цвекло. Научни основи. Технология на 

получаване. 

 

2 

2.2. Производство на растителни и животински мазнини. Суровини и методи на 

получаване – пресоване, екстракция и топене. 

1 

2.3. Преработка на мазнините. Методи за рафинация на растителни и животински 

мазнини. Класификация на методите. Научни основи. Аспекти на рафинацията на 

хранителни мазнини. 

2 

2.4. Производство на хидрогенирани мазнини. Научни основи. Технология на 

хидрогенирането. Хранителна стойност на хидрогенираните мазнини. 

1 

Производство и преработка на технически продукти 

2.5. Производство на целулоза. Общи принципи. Строеж и свойства на целулозата 

в технологичен аспект. Суровини. Научни основи на целулозното производство. 

Промишлени методи. 

 

2 

2.6. Производство на хартия, изкуствени влакна, фолио, пластмаси и лакове на 

целулозна основа. Научни основи. Промишлени методи. 

1 

2.7. Производство на сапуни. Класификация. Суровини. Научни основи. 

Промишлени методи. 

1 

2.8. Производство на безири и лакове. Суровини. Научни основи. Промишлени 

методи. 

1 

2.9. Производство на технически продукти на базата на мазнини. Производство на 

глицерин и висши мастни киселини. Суровини. Научни основи. Промишлени 

методи. 

1 

Добиване и преработка на изкопаеми горива 

2.10. Химична преработка на въглищата. Коксуване. Научни основи. Суровини. 

Промишлени методи за получаване и преработка на летливите продукти. 

 

2 

2.11. Деструктивно хидрогениране. Научни основи. Суровини. Промишлени 

методи. 

1 

2.12. Газификация. Научни основи. Суровини. Промишлени методи. 1 

2.13. Добиване и преработка на нефт. Групов състав и физикохимична 

характеристика на нефта в технологичен аспект. Методи за добиване и 

предварителна подготовка на нефта за преработка. 

1 

2.14. Физични методи за преработка (ректификация). Основни апарати. 1 
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Технологични схеми. Характеристика и пречистване на получаваните продукти. 

2.15. Химични методи за преработка (крекинг). Термичен крекинг – видове 

термичен крекинг; научни основи; промишлени методи. Каталитичен крекинг – 

видове каталитичен крекинг; научни основи; промишлени методи. 

1 

2.16. Добиване и преработка на природни и синтетични въглеводородни газове. 

Физични и химични методи за преработка. 

1 

III. ПРОМИШЛЕН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ 

3.1. Характерни особености, суровинна база и класификация на промишления 

органичен синтез. Основни химични процеси и апарати. 

 

1 

3.2. Синтези на базата на ароматни въглеводороди. Научни основи и суровинни 

източници. Производство на хлорни и сулфопроизводни – хлорбензен; 

бензенсулфонова киселина; нафталинсулфонова киселина. Производство на 

хидроксипроизводни – фенол и сравнителна характеристика на методите за 

неговото получаване. Производство на нитро- и аминопроизводни – нитробензен; 

анилин. Производство на хидрогенирани производни – циклохексанол; 

адипинова киселина; хексаметилендиамин; капролактам. Производство на 

кислородсъдържащи и алкилирани производни – фталов анхидрид; етилбензен; 

изопропилбензен; стирол; алкилбензенсулфонати. 

2 

3.3. Синтези на базата на въглероден оксид. Научни основи и промишлени 

източници за получаване на въглероден оксид. Синтез на мастни въглеводороди 

на базата на СО – промишлени методи. Синтез на кислородсъдържащи 

производни – метанол; формалдехид. 

1 

3.4. Синтези на базата на парафинови въглеводороди. Научни основи и суровинни 

източници. Производство на хлорни производни на метана (СН4) – промишлени 

методи. Производство на кислородсъдържащи производни – промишлени 

методи. 

1 

3.5. Синтези на базата на олефинови въглеводороди. Научни основи и суровинни 

източници. Производство на хидроксипроизводни: етиленгликол и етилов 

алкохол. Производство на халогенирани и окислени производни – дихлоретан и 

етиленов оксид. 

1 

3.6. Синтези на база ацетилен. Научни основи и източници за получаване на 

ацетилен. Хлориране, хипохлориране и кондензация на ацетилен – винилхлорид; 

хлоропрен; винилови естери; ненаситени алкохоли; акрилонитрил. Хидратиране 

на ацетилен и производство на кислородсъдържащи съединения – ацеталдехид; 

оцетна киселина и оцетен анхидрид. 

1 

Общ брой часове: 30 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

Колоквиуми върху учебния материал. 
Провеждат се след всеки раздел от учебния материал. 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ППррииллоожжннаа  ооррггааннииччннаа  ххииммиияя  

Тема часове 

1. Получаване на мазнини чрез есктракция на експелер (кюспе). 4 

2. Получаване на целулоза от дървесина по азотно-киселия метод. Определяне на 4 
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-целулоза в целулозни продукти. 

3. Получаване на производни на целулозата – карбоксиметилцелулоза. 4 

4. Получаване на нишестено лепило за залепване на вълнообразен картон. 2 

5. Получаване на сапуни чрез осапунване на мазнини. Определяне на 

осапунително число. 

4 

6. Определяне фракционния състав на нефтопродукти. Определяне вискозитета на 

смазочни масла. 

4 

7. Моделиране на химикотехнологичен процес. Провеждане на активен 

експеримент с две нива на факторите. Статистическа обработка на данните. 

8 

Общ брой часове: 30 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да представят курсова работа, включваща разработване на тема за 
дадено технологично производство. Курсовата работа се предава в писмен вид до 14-та 
седмица от семестъра. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Иванов Ст. А. Органична химична технология  Изд. ПУ „П. 
Хилендарски” 

1998 

Браян Р. О. Въведение в технологията на 
маслата и мазнините 

Съюз на маслопроизв., 
София 

2004 

Хокинг М. Съвременни химични технологии 
и контрол на емисиите 

Изд. СУ „Св. Климент 
Охридски", София 

2002 

Соколов Р. С. Практические работы по 
химической технологии 

“Владос”, Москва 2004 

Кузнецова И. М.,       
Х. Э. Харлампиди, 
Н.Н. Батыршин 

Общая химическая технология. 
Материальный баланс химико-
технологического процесса. 

„Логос”, Москва 2007 

Бесков В.С. Общая химическая технология ИКЦ “Академкнига”, 
Москва 

2006 

Бесков В.С. Лабораторный практикум по 
общей химической технологии 

БИНОМ, Москва 2010 

Кондауров Б. П. Общая химическая технология ИЦ “Академия”, Москва 2005 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра се провеждат колоквиуми, които подпомагат подготовката за 

изпит, като резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по 

дисциплината. 

 По време на лабораторните упражнения студентите усвояват нужните за успешната 

им реализация практически умения за технологията на получаване на основните продукти от 

органичната химия, намиращи приложение в бита. 

В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа. 

http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
http://www.bgbook.dir.bg/search.php?keyword=%D0%A3%D0%98%20%D0%A1%D0%B2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&by=publisher&space=and
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ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени проверки под формата на колоквиуми, 
които се провеждат след всеки раздел от учебния материал. Текущият контрол има за цел да 
провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. Оценява 
се и самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит, включващ материала от учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ 

контрол; резултати от самостоятелна курсова работа и резултати от крайния изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката от текущ контрол + 20% от оценката на курсовата работа + 50% от 

оценката от крайния изпит. 

 Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 

се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол, курсова работа и изпит) се съхраняват в 

продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова ....................... 
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 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Георги Патронов 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Проблемът, свързан с отношението на съвременното общество към основата на 
живота му - биосферата, е изключително важен и актуален. Той има изключително значение 
днес, когато е налице силно изменение на мащабите и влиянието на човешката дейност. А 
това застрашава сериозно способността на природата за самовъзстановяване и поддържане 
на екологично равновесие. 

Екологичните знания и възпитание на младото поколение са необходим елемент за 
осъществяване на икономико-екологично социалната стратегия на нашия век - стратегията за 
устойчиво развитие. Ето защо съвременните кадри - изследователски, ръководни, 
педагогически и др. трябва да имат един основен фонд от екологични знания, които да 
получат още във висшите учебни заведения. 

Курсът по „Екология и опазване на околната среда” разглежда основните проблеми 
на съвременната екологична криза като цяло и в частност проблемите на нашата страна. 
Акцентира се силно върху влиянието на енергетиката, транспорта, химическата и 
металургична промишленост,  селското стопанство върху биосферата, съвременното 
състояние на мониторинг и контрол, както и законодателството в тази насока. В програмата 
на дисциплината значително място заемат най-новите методи, съоръжения и технологии за 
опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на производствените 
процеси и основните тенденции за изработване на екологична антропоцентрична 
концепция. 
 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 
 Основните проблеми на съвременната екологична криза като цяло и в частност 

проблемите на нашата страна.  
 Ще имат познания за влиянието на химичната и металургична промишленост, 

енергетиката, транспорта, селското стопанство върху биосферата, съвременното 
състояние на мониторинг и контрол, както и законодателството в тази насока.  

 Средствата за опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на 
производствените процеси и основните тенденции за изработване на екологична 
концепция 

2. Ще могат: 
 Екологичните знания и възпитание на студентите ще допринесат за включването им в  

осъществяването на кономико-екологичната социална стратегия за устойчиво 
развитие.  

 Да се ориентират в сложните съвременни взаимоотношения при осъществяване на 
производствените процеси и проблемите, произтичащи от необходимостта от 
развитие на икономиката и селското стопанство и опазване на екологичните системи  

 Основният фонд от екологични знания ще допринесе за реализирането на студентите 
като съвременни изследователски, ръководни и педагогически кадри. 
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ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 
 Лекции (30 часа),  
 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч. 
 Самостоятелна подготовка 
 Курсова работа 
 Консултации 

 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Неорганична химия,  
Органична химия, Аналитична химия, Физикохимия, Приложна неорганична химия и 
Приложна органична химия. 
 
Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Химични и физични свойства на основните замърсители на околната среда 
 Да имат задълбочени познания по процесите и апаратите използвани в химичната 

технология /абсорбция, адсорбция, филтруване, разделяне на газови и течни 
нееднородни системи и др./ с цел тяхното прилагане при усвояване знанията по 
изучаваната дисциплина 

 Студентите трябва да имат основни знания и умения за работа в химична 
лаборатория с цел прилагането им при провеждане на лабораторните упражнения 

 Студентите трябва да имат основни знания и умения за работа с персонални 
компютри 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Материалознание 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатория, снабдена с оборудване и  реактиви за провеждане на практически занятия 
по измерване и контрол на основни замърсители на атмосферата и водите;  

 Програмни продукти, моделиращи разпространението на замърсителите в атмосферата с 
възможност за промяна на условията на процесите с цел поставяне и решаване на малки 
изследователски задачи; 

 Оборудване: спектрофотометър, фотометър MPM 3000 за работа с тестове Spectroquant, 
калориметър за анализ на твърди горива, биомаси и отпадъци, термореактор, 
пробовземен апарат за анализ на замърсители във въздуха, магнитни бъркалки, 
аналитична везна, техническа везна и др. 

 Аудиовизуална техника за провеждане на лекции и упражнения. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по „Екология и опазване на околната среда” разглежда основните проблеми 
на съвременната екологична криза като цяло и в частност проблемите на нашата страна. 
Акцентира се силно върху влиянието на енергетиката, транспорта, химическата и 
металургична промишленост,  селското стопанство върху биосферата, съвременното 
състояние на мониторинг и контрол, както и законодателството в тази насока. В програмата 
на дисциплината значително място заемат най-новите методи, съоръжения и технологии за 
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опазване и възпроизводство на околната среда, екологизацията на производствените 
процеси и основните тенденции за изработване на екологична антропоцентрична 
концепция. 
 Упражненията имат за цел да дадат знания и опит по въпросите свързани със 
замърсяване на атмосферата,  характеристика на водите и твърдите отпадъци и горивата, 
както и определяне на токсични вещества в хранителни продукти.  
 Посещението на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (Пловдив, 
Хисаря, Стамболийски и др.) или в лабораторния комплекс към РИОСВ има за цел 
задълбочаване знанията на студентите и практическо приложение на изучавания материал 
за намаляване и предотвратяване замърсяването на околната среда. 
 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ЕЕккооллооггиияя  ии  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  

Тема часове 
 1. Предмет, характер, цел, задачи и значение на учебната дисциплина Екология и 

опазване на околната среда. 
1.1 Цел, задачи и значение. Комплексно-интегрален характер на учебната 
дисциплина Екология и опазване на околната среда. Системата “Човек-общество-
природа” - предмет на учебната дисциплина Екология и опазване на околната 
среда. Човекът - биосоциално същество: биологичен по произход, социален по 
същност. Обществото - неделима част на природното цяло. Първичността на 
природата и решаващата роля на човека и обществото - закон на функционирането 
и развитието на системата “Човек-общество-природа”. 
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 1.2 Околната среда като екологично единство и взаимодействие на човека и 
обществото с природата. Околна среда, природна среда, социална среда и 
жизнена среда. Околна среда и природоползване. Структура на околната среда: 
природна компонента - биосферата, и социална компонента - техносферата 
(антропосферата, социосферата).  

2 

2. Същност и увреждане на околната среда. Биосфера - същност, структура, 
функции и закономерности. 
2.1 Биосферата – структурно-функционално единство на атмосферата, хидросфера, 
литосфера и живо вещество. Абиотични и биотични компоненти. Структуриране, 
функциониране, възпроизводство и еволюция на биотичната и абиотичната 
компонента на биосферата и на нея като цяло. Биосферата – отворена 
термодинамична система. Кръговрат на материята и поток на енергията. Обратими, 
необратими, колебателни и ритмични процеси в природата. Безотпадно 
функциониране и еволюция на биосферата. Продуктивност на биосферата – 
природни ресурси, класификация на ресурсите. Характеристика на абиотичните и 
биотични ресурси. Световни запаси на невъзобновимите ресурси. Природата – 
източник на средства за съществуване и на средства за производство, естествена 
основа на човешкото съществуване и на социалния прогрес. 

 
 

2 

2.2 Техносфера - нов лимитиращ фактор при функционирането и еволюцията на 
биосферата. Съвременното производство - първостепенен фактор за проникване в 

2 
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природата. Ролята на техниката и технологията и възникване на диспропорции 
между техногенното въздействие и репродуктивните възможности на биосферата. 
Линейният принцип на функционирането на техносферата и неговият отрицателен 
бумерангов ефект върху обществото и биосферата. Същност на процесите на 
формиране на техносферата. 

3. Съвременна екологична криза - същност, прояви, причини, характер и изход от 
нея. 
3.1 Същност - криза във взаимоотношенията между обществото и природата; 
влошаване състоянието на околната среда, предизвикано от неконтролираната 
дейност на човека и заплашващо съществуването на човешката цивилизация. 
Основни направления на глобалното увреждане на биосферата и околната среда - 
изземване на ресурси и техногенно замърсяване. Демографски взрив. 

 
 

2 

3.2 Ресурси - възобновими и невъзобновими, биотични и абиотични. Проблемът на 
изчерпаемостта на невъзобновимите ресурси. Прогнози. 

1 

3.3 Замърсяване на въздух, вода, почва. Характер на процесите на замърсяване на 
околната среда. Видове замърсявания - класификация. Източници на замърсяващи 
емисии и процеси. Локален, регионален и глобален аспект на химичното 
замърсяване. Радиохимично замърсяване. Разпространение и натрупване на 
химични и радиохимични замърсители по трофичната верига. Токсилогична 
характеристика на замърсителите. Синергизъм. 

4  

3.4 Енергийни проблеми на съвременната екологична криза. Недостиг на 
конвенционални енергийни ресурси. Топлинен капан. Нови източници на енергия. 

2  

4. Научни, технически и технологични средства за опазване и възпроизводство на 
околната среда. 
4.1 Тактика и стратегия на опазването и възпроизводството на околната среда при 
химични и металургични производства. Организация. Технологична същност на 
източниците на емисии от замърсяващи вещества. Инженерна защита на околната 
среда. 

 
 

2 

4.2 Очистване на газове от вредни газообразни компоненти в промишлеността, 
енергетиката и транспорта. Очистване на газове от аерозолни диспергирани 
частици. Гравитационни, агломерационни и филтрувални методи. 

3 

4.3 Очистване на хидросферата от химични замърсители. Проблемът за 
водопотреблението и замърсяването на природните води. Водоподготовка за 
промишлени цели. Методи и средства за очистване на отпадъчни води от  
суспендирани вещества, органични съединения и неорганични соли. 
Оползотворяване на твърди отпадъци и утайки. 

3 

4.4 Стратегия за опазване и възпроизводство на околната среда. Приоритетно 
развитие на фундаменталните екологично съобразени химични изследвания - 
научна база на тази стратегия. Създаване на авангардни технически средства и 
технологии за безотпадни и малоотпадни химични производства. Затворени цикли 
на водопотребление. Комплексно използване на суровините и тяхната дълбочинна 

2 
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преработка. Минимизиране на енергоемкостта и вредните емисии. 

4.5 Екологизация на производствените процеси. Изграждане на световни, 
регионални и национални автоматизирани системи - мониторинг за наблюдение и 
поддържане замърсяването на околната среда в здравословно допустими граници. 
Екологична съобразност на икономиката, изделията и продуктите с екологичните 
параметри на организмите и човека. 

2 

5. Държавно-правни основи на опазването и възпроизводството на околната 
среда. 
Държавната политика в областта на опазването и възстановяването на околната 
среда като неразделна част от плана за социално-икономическо развитие на 
страната. Държавни органи на управлението в областта на опазването и 
възпроизводството на околната среда. Същност и роля на природозащитното 
законодателство. Основни правно-законодателни документи на нашата страна. 
Екологично международно правно законодателство и сътрудничество. 

2 

Общ брой часове: 30  

 
ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  
Представяне на курсова работа по предварително зададена тема от различните аспекти на 
опазването и възпроизводството на околната среда и презентация пред колегите. 
Ежеседмичен текущ контрол върху упражненията и семестриален заключителен колоквиум.  
Предоставя се възможност за явяване на текущ контрол върху част от лекционния курс, 
който служи за евентуално освобождаване от съответната част от учебния материал. 
Резултатите от него се използват при оформяне на крайната оценка. 
 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ЕЕккооллооггиияя  ии  ооппааззввааннее  ннаа  ооккооллннааттаа  ссррееддаа    

Тема часове 
I. Занятие - Начален инструктаж. Замърсяване на въздух и води – източници и 
контрол. 
1. Техника на безопасност при провеждане на лабораторните упражнения 
по Екологична химия.  
2. Замърсяване на въздух и води – общи сведения. 
3. Актуално състояние на околната среда за Република  България. 
4. Норми за съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух и 
водите. 
5. Разпространение на замърсителите в атмосферата. Възможности за 
определяне на емисии и имисии в атмосферата. 

4  

II. Занятие  - Показатели за качеството на атмосферния въздух над населени 
места. 
Спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на азотен 
диоксид.  

4  

III. Занятие - Показатели за качеството на атмосферния въздух над населени 
места. 
Спектрофотометричен метод за определяне съдържанието на серен 
диоксид. 

4  
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 IV. Занятие- Характеристика на води. 
1. Титриметричен метод за определяне на разтворен кислород и 

биохимична потребност от кислород. 
2. Титриметричен метод за определяне на хлориди. 
3. Спектрофотометричен метод за определяне на химичната потребност 

от кислород с тестове Spectroquant. 
4. Спектрофотометричен метод за определяне на нитрати с тестове 

Spectroquant. 
5. Спектрофотометричен метод за определяне на фосфати с тестове 

Spectroquant. 

4  

V. Занятие – Определяне на токсични вещества в  хранителни продукти. 
1. Спектрофотометрично определяне на нитрати в плодове и зеленчуци.  
2. Определяне на киселинност и наличие на нитрати, формалин, H2O2 и  

NaHCO3  в прясно мляко. 
3. Наличие на нитрати, нитрити и амоняк в колбаси. 

4  

 VI. Занятие – Характеристика на твърди отпадъци и горива. Калоричност. 
1. Калориметрия. Калоричен ефект. Видове калориметри. 
2. Определяне на калоричния ефект на биомаси и твърди отпадъци. 

4  

VII. Занятие – Посещение на Градска пречиствателна станция за отпадъчни 
води – Пловдив, Хисаря, Стамболийски и др. или лабораторния комплекс към 
РИОСВ и запознаване с дейността им. 

4  

VIII. Занятие  
1. Семестриален заключителен колоквиум върху изработените 

лабораторни упражнения. 
2. Заверка на семестъра. 

2  

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща химичните и физични свойства 
на замърсители на атмосферата /водите, почвите/, техните източници, възможности за 
прилагане на активни и пасивни методи за защита на околната среда. Включват се и 
актуални световни проблеми в областта на атомната енергетика, добив и транспорт на 
петрол, добив на шистов газ, глобалните ефекти от замърсяването на околната среда и др. 
Курсовата работа се предава в писмен вид  до 12-та седмица от семестъра и основната част 
от нея се представя пред студентите от курса под формата на презентация. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
Сн. Магаева, 
Ст. Караиванов 

Екологична химия и опазване на 
околната среда 

Булвест 2000, 
София 

2002 

Хокинг М. 
Съвременни химически технологии и 
контрол на емисиите 

Университетско 
издателство “Св. 
Св. Климент 
Охридски”, 
София 

2002 

Боянов Б.  Процеси и апарати в химическата ПУИ ”П. 1998 
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промишленост Хилендарски”, 
Пловдив 

Д. Димитров и др.  Възобновяеми енергийни източници  
Изд. на ТУ 
София, София  

1999 

Г. Близнаков, И. 
Митов 

 

Въведение в химичните проблеми на 
околната среда и в екологичното 
право, стандартизация и мониторинг 

Акад. 
издателство 
“Проф. Марин 
Дринов”, София 

2001 

Г.П. Василев Химия и опазване на околната среда 
УИ “Св. Климент 
Охридски”, 
София 

2001 

Manahan, Stanley E. 
"Environmental Science, Technology, 
And Chemistry" 
Environmental Chemistry 

CRC Press LLC, 
Boca Raton  

2000 

Manahan, Stanley E. 
"Introduction To Chemistry" 
Fundamentals Of Environmental 
Chemistry 

CRC Press LLC, 
Boca Raton  

2001 

Й. Пеловски и др. 
Методи за третиране и 
оползотворяване на твърди битови 
отпадъци 

БНОЦЕООС, 
София 

2007 

Стен Гибилиско Альтернативная энергетика без тайн Москва, Эксмо 2010 

Н. Ларионов, А. 
Рябышенков 

Промышленная экология Москва, Логос 2012 

Raymond N. Yong, 
Catherine N. Mulligan, 
Masaharu Fukue 

Geoenvironmental Sustainability 
CRC Press Taylor 
& Francis Group, 
Boca Raton 

2007 

Peter Smithson and 
others 

Fundamentals of the Physical 
Environment, 3rd ed. 

Routledge 2002 

Г.Н. Голубев Основы геоэкологии Москва, Кнорус 2013 

Т. Хаханина,  
Н. Никитина, 
Л. Суханова 

Химия окружающей среды Москва, Юрайт 2014 

П. Кукин,  
Е. Колесников, 
Т. Колесникова 

Оценка воздействия на окружающую 
среду. Экспертиза безопасности. 

Москва, Юрайт 2015 

Б. Захариев, 
Я. Найденов 

Енергийна криза, възобновяеми 
източници на енергия, устойчиво 
развитие 

София, Пъблиш 
СайСет-Еко 

2012 

В. Кольцов,  
О.В. Кольцова 

Процессы и аппараты защиты 
окружающей среды 

Москва, Юрайт 2014 

М.Д. Харламова, 
А.И. Курбатова 

Твердые отходы: технологии 
утилизации, методы контроля, 
мониторинг 

Москва, Юрайт 2015 

Пол Мюрей 
Индивидуальный подход к 
устойчивому развитию 

Москва, БИНОМ 
Лаборатория 
знаний 

2013 
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Nancy Carpenter Chemistry of Sustainable Energy 
CRC Press Taylor 
& Francis Group 
Boca Raton 

2014 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това  
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 
материал и помага много при разглеждане на схемите на различните процеси, апарати и 
технологии за отстраняване, обезвреждане, преработване на замърсителите на ОС. През 
семестъра са планирани два колоквиума, свързани с лекционния и практическия материал. 
Дава се възможност на студентите чрез текущия контрол да се освободят от част от изпита, 
като крайната оценка се формира на базата на резултатите от текущия контрол, оценката от 
упражненията и представената курсова работа.  
 Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в 
обзаведена за целта учебна лаборатория. По време на практическите занятия студентите 
извършват лабораторни упражнения свързани със замърсяване на атмосферата,  
характеристика на водите и твърдите отпадъци и горивата, както и определяне на токсични 
вещества в хранителни продукти. По този начин те получават необходимите им практически 
умения за по-бързо адаптиране при работа в производствени фирми и бързото навлизане в 
конкретните технологии и производства с техните екологични проблеми и възможности за 
тяхното решаване. 

Упражненията по Екология и опазване на околната среда са задължителни, като те 
включват: 

 запознаване с теоретичните основи на съответното упражнение и предварително 
препитване върху тях; 

 провеждане на съответния експеримент на базата на практическите  ръководства, 
изготвени в катедрата; 

 изготвяне на протокол, в който се описва проведеният експеримент, получените 
резултати и тяхната обработка, представянето им под формата на фигури, таблици, 
графики. 
В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа. 

 Има издаден учебник по Екологична химия и опазване на околната среда, който е 
достъпен, както в библиотеката, така и в книжарницата на университета. Непрекъснато се 
обновява библиотечният фонд от учебници и книги, свързани с екологичната химия. 
 
 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма е включено провеждането на текущи контролни 
изпитвания /по лекционния материал и практическите упражнения/, които служат при 
оформяне на крайната оценка по дисциплината. Оценява се и самостоятелната работа на 
студентите, главно от представената курсова работа.  

Дисциплината приключва с изпит от 24 теми, включващи материала  от учебната 
програма.  
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Семестриалният заключителен колоквиум върху изработените лабораторни 
упражнения и изпитът могат да бъдат проведени чрез разработените в катедрата 
електронни тестове. Тестовете са на разположение в сайта за електронно обучение на 
Пловдивския университет - http://pdu.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=116. Програмната 
система дава възможност за дистанционен контакт и контрол на студентите от 
преподавателите по дисциплината. Разработените тестове могат да се използват и за 
предварителна самоподготовка от студентите.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от 
практическите упражнения; резултати от самостоятелната курсова работа и резултати от 
крайния изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 
30% от практическите упражнения + 20% от оценката на курсовата работа + 50% от 
оценката от писмения изпит. 
 Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи и изпити) се съхраняват в 
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  
 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 
Доц. д-р Георги Патронов......................................... 

 
Ас. д-р Ирена Костова.......................................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Химична технология 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Химия на полимерите 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VІІІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Гинка Антова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Учебните занятия по дисциплината „Химия на полимерите” дават възможност на 

студентите да придобият знания в областта на химията на високомолекулните съединения. В 

лекционния курс се разглеждат видовете високомолекулни съединения, основните методи 

за получаване на кондензационни и полимеризационни полимери, на линейни, разклонени 

и пространствено омрежени полимери, на съполимери, на стереорегулярни полимери и на 

модифицирани полимери, както и основните методи за техния анализ. 

 Лабораторните упражнения имат за цел да затвърдят знанията придобити от 

лекционния курс и да формират изследователски и технически умения в студентите. Те 

включват: синтезирането на линейни и триизмерни полимери чрез два от основните методи 

за получаване на полимери – полимеризация и поликондензация, изследване на процеса на 

получаване, както и определянето на някои характерни физикохимични показатели на 

синтезираните и промишлено получени полимери. 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 основните видове високомолекулни съединения; 

 основните методи за получаване и модификация на високомолекулни съединения; 

 основните химични и физични свойства на полимерите, както и тяхното приложение в 

практиката; 

 основните методи за анализ на полимери. 

2. Ще могат: 

 да синтезират основните видове полимери; 

 да анализират полимерни продукти с оглед тяхното охарактеризиране и 

идентифициране.  

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия, 

Аналитична химия, Физикохимия. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на 

органични съединения, методи за тяхното получаване; 

 практическа подготовка по аналитична химия (тегловен и обемен анализ); 

 основи на химичната кинетика, термодинамика и катализа. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Материалознание, Химическа промишленост на България 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на лабораторни 

упражнения;  

 апаратура за синтез на линейни и пространствено омрежени полимери; 

 апаратура за определяне на основни физикохимични показатели на полимери - 

спектрофотометри, рефрактометри, вискозиметри, консистометър и др.; 

 апарат за термомеханичен анализ; 

 компютри и програми за изчисляване на скоростна константа, активираща енергия и 

определяне полидисперсността на полимерите; 

 молекулярен дестилатор за разделяне на полимерни от мономерни продукти. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по химия на полимерите включва разглеждане на основните понятия в 

химията на полимерите, на основните методи за получаване на полимери – 

поликондензация, полимеризация (радикалова, йонна, йонно-координационна) и 

съполимеризация. В курса се разглеждат теоретичните основи и кинетиката на процесите на 

получаване на различни видове синтетични полимери, съполимери, стереорегулярни 

полимери, живи полимери, както и на модифицирани полимери.  

Лабораторните упражнения имат за цел да затвърдят знанията придобити от 

лекционния курс и те включват: синтезирането на линейни и триизмерни полимери чрез два 

от основните методи за получаване на полимери – полимеризация и поликондензация, 

изследване кинетиката на процеса на получаване, както и определянето на някои 

характерни физикохимични показатели на синтезираните и промишлено получени 

полимери – молекулна маса и др. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии  ппоо  ХХииммиияя  ннаа  ппооллииммееррииттее    

Тема часове 

1. Общи сведения за високомолекулните съединения. Основни понятия и 

определения. Основни различия между нискомолекулни и високомолекулни 

съединения. Класификация. Номенклатура. Получаване. 

2  

2. Поликондензация. Видове. Равновесна поликондензация – средна 

функционалност, степен на завършеност на реакцията и степен на 

полимеризация. Уравнения на Кародърс и Флори. Кинетика на 

поликондензацията. Прекъсване нарастването на веригата. Регулиране 

молекулната маса на полимера. Начини на провеждане на равновесната 

поликондензация – примери. Неравновесна поликондензация. Междуфазова 

поликондензация. Пространствена (триизмерна) поликондензация – 

разклоняване, съшиване, гелобразуване. Начини на провеждане на тримерната 

6  
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поликондензация – видове предполимери. Съполикондензация. Видове 

съполимери – състав и методи за синтез. Приложение на съполикондензацията. 

3. Полимеризация. Основни различия между полимеризация и поликондензация. 

Видове полимеризации. Радикалова полимеризация. Механизъм на реакцията. 

Иницииране – видове, ефективност. Нарастване на полимерната верига. 

Прекъсване нарастването на веригата – чрез инактивиране на макрорадикали, 

чрез пренасяне на кинетичната верига на мономер, разтворител, полимер, 

инициатор, инхибитор, забавител. Кинетика на радикаловата полимеризация – 

обща кинетична схема, скорост, дължина на кинетичната верига, средна степен на 

полимеризация. Термодинамика на радикаловата полимеризация. Начини на 

провеждане на полимеризацията – в блок, в разтвор, в суспензия, в емулсия. 

6 

4. Йонна полимеризация – храктерни особености. Катионна полимеризация – 

иницииране, нарастване на веригата и прекъсване нарастването на веригата. 

Анионна полимеризация – иницииране, нарастване на веригата и прекъсване 

нарастването на веригата. Получаване на живи полимери. 

4 

5. Йонно-координационна полимеризация. Стереорегулярни полимери – видове, 

значение, фактори влияещи на стереорегулярността, катализатори. Механизъм на 

йонно-координационната полимеризация. 

4 

6. Съполимеризация. Значение. Състав на съполимерите и видове 

съполимеризация. Особености на радикаловата и йонна съполимеризация. 
2 

7. Химични реакции на полимерите – видове и особености. Полимераналогични 

реакции – примери. Вътрешномолекулни реакции (циклизация), халогениране, 

хидрохлориране и др. Химични реакции водещи до увеличаване на средната 

степен на полимеризация. Съшиване. Получаване на присадени и блок-

съполимери. Реакции водещи до понижаване на степента на полимеризация. 

Термична, механохимическа и химическа деструкция. Термоокислителна и 

фотодеструкция. Стабилизиране на полимери. 

3 

8. Методи за анализ на полимери. Разтвори на полимерите – набъбване, 

разтваряне, фракциониране, пластификация. Молекулна маса – видове методи за 

определянето й, молекулно-масово разпределение и методи за определяне 

формата и размерите на макромолекулите. 

3 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І препитване върху 50% от учебния материал. 

ІІ препитване върху 50% от учебния материал. 

Провеждат се през през 7-ма и 14-та седмица от семестъра. 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ХХииммиияя  ннаа  ппооллииммееррииттее  

Тема часове 

1. Получаване на поликондензационни линейни полимери – фенопласти и 

полиестери. Анализ на получените продукти. 
4  
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2. Получаване на пространствено омрежени полимери (полиестери). 

Изследване кинетиката на процеса и изчисляване на критичната степен на 

завършеност на реакцията. 

4 

3. Получаване на полимери чрез радикалова полимеризация в блок 

(полистирол, полиметилметакрилат). Изследване кинетиката на процеса. 

Определяне на скоростната константа и активиращата енергия на 

полимеризацията. 

4 

4. Модификация на природни полимери – получаване на изкуствени полимери 

(нитроцелулоза) и филмообразуващо вещество на тяхна основа. 
4 

5. Анализ на полимери – идентификация на полимери; определяне на 

разтворимост; поведение на полимера в пламък и качествено определяне на 

елементния състав. 

4 

6. Определяне молекулната маса на получени и промишлени образци 

полимери. 
4 

7. Определяне полидисперсността на полимерите – построяване на кривите за 

молекулно-масово разпределение. 
2 

8. Получаване на полимери чрез йонна полимеризация (поликапролактам, 

полистирол, полиметилметакрилат). 
4 

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа за различни видове полимери, 

структура, свойства, методи на получаване и приложението им в практиката. Рефератът се 

предава в писмен вид и се защитава през 15-та седмица от семестъра. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Г. Антова 
Свитък лекционен курс „Химия на 
полимерите” 

разпечатка и 
електронна 
версия 

2017 

Ив. Панайотов, Ст. 
Факиров 

Химия и физика на полимерите 
УИ „Св. Кл. 
Охридски”, София 

2005 

В. Консулов Високомолекулни съединения 
УИ „Св. Кл. 
Охридски”, София 

1994 

Ю. Д. Семчинов  Высокомолекулярные соединения 
Изд. „Академия”, 
Москва 

2010 

В. П. Савельянов  
Общая химическая технология 
полимеров 

ИКЦ 
„Академкнига”, 
Москва 

2007 

Yves Gnanou, M. 
Fontanille 

Organic and Physical Chemistry of 
Polymers 

Wiley Interscience, 
A John Wiley & 
Sons, Inc. 

2008 
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Jagdamba Singh, R. C. 
Dubey 

Organic Polymer Chemistry Pragati Prakashan 2009 

Alka L. Gupta Polymer Chemistry Pragati Prakashan 2010 

R. B. Seymour, Ch. E. 
Carraher 

Polymer Chemistry Marcel Dekker, Inc. 1992 

J. N. Nicholson The chemistry of polymers 
The Royal Soc. of 
Chem., 

1991 

А. Шур  Высокомолекулярные соединения Москва 1981 

Ст. Иванов, П. 
Възвъзова, Ст. 
Стаматов, Д. Тончев, 
Я. Давчева 

Ръководство за лабораторни 
упражнения по органична химична 
технология 

УИ на ПУ, 
Пловдив 

1994 

Ст. Факиров, Л. 
Георгиев, Ил. Сеганов 

Ръководство по химия и физика на 
полимерите 

УИ на СУ, София 1989 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра са планирани две препитвания, които подпомагат подготовката за 

изпит, а резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по 

дисциплината. 

 Лекциите са придружени и с практически курс – упражнения, провеждани в учебната 

лаборатория. По време на лабораторните упражнения студентите усвояват практически 

умения за анализ, идентификация, получаване на различни по вид полимери и изследване 

кинетиката на протичащите процеси. Упражненията по Химия на полимерите са 

задължителни. Занятията включват: теоретична обосновка, експериментална част, изготвяне 

на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултати, получени при 

изпълнение на упражнението.  

В рамките на курса има планирана самостоятелна работа – изготвяне на курсова 

работа и защита през последната седмица на семестъра. 

Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, както книги и други 

помощни материали за самостоятелно подготовка по дисциплината) са достъпни за 

студентите от библиотеката на катедра Химична технология. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с изпит, включващ всички теми от учебната програма. В 

рамките на учебната програма са включени две препитвания, които имат за цел да се 

провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. Оценява 

се и самостоятелната работа на студентите.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ 

контрол; резултати от самостоятелната работа и резултати от крайния изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на текущия контрол + 20% от оценката на курсовата работа + 50% от 

оценката от изпита. 
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Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да 

се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи, изпит) се съхраняват в 

продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Гинка Антова....................... 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Химична технология 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Битова химия 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Гинка Антова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Учебните занятия по дисциплината “Битова химия” имат за цел да запознаят 

студентите с научните постижения и перспективите в развитието на химията на основни 

органични продукти, намиращи приложение в ежедневната ни практика и бит. Лекционният 

курс разглежда характерните особености, основните химични, физикохимични и 

потребителски свойства, както и приложението на основни класове органични продукти, 

като: повърхностноактивни вещества, багрила, етерични масла и етеричномаслени 

продукти, филмообразуващи вещества, бои, лакове, безири, специални полимери и др.  
 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 основните химични, физикохимични и потребителски свойства, начините за 

получаване, както и приложението на основни класове специални органични 

продукти – повърхностноактивни вещества, миещи вещества, багрила, 

филмообразуващи вещества, светочувствителни материали, специални полимери, 

пластификатори и др. 

2. Ще могат: 

 да анализират и да правят оценка на техническите качества на органични продукти, 
намиращи приложение в заобикалящия ни свят.  

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (30 часа) 

Извънаудиторно: 30 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична 

химия, Физикохимия. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 теоретична подготовка по органична химия, химични и физични свойства на 

органични съединения, методи за тяхното получаване; 

 основи на химичната кинетика, термодинамика и катализа. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Материалознание, Химическа промишленост на България 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Използване на материалната база на катедрата. 
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ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Лекционният курс по дисциплината “Битова химия” разглежда характерните 

особености, основните химични, физикохимични и потребителски свойства, както и 

приложението на основни класове органични продукти, като: повърхностноактивни 

вещества, миещи вещества, багрила, етерични масла и етеричномаслени продукти, 

филмообразуващи вещества, специални полимери и др. Има за цел да запознае студентите с 

химията на основните органични продукти, намиращи приложение в ежедневната ни 

практика и бит. Лекционният материал осмисля в приложно технологичен аспект 

придобитите вече теоретични знания от някои основни химически дисциплини като 

органична химия, физикохимия и др. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии  ппоо  ББииттоовваа  ххииммиияя    

Тема часове 

1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ НА БИТОВАТА ХИМИЯ. 

Взаимовръзка и по-съществени различия между приложната органична 

химия и органичния синтез от една страна и предметите на битовата химия от 

друга. Класификация на обектите на битовата химия. 
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2. МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ПРОМИШЛЕНИ ДИСПЕРСНИ СЪСТАВИ. 

Повърхностни явления и повърхностно активни вещества (ПАВ) – теоретични 

основи, класификация. Свойства на основните видове ПАВ и техните разтвори. 

Механизъм на миещото и перилно действие. Производство на ПАВ, сапуни, 

перилни прахове и т.н. Биопрепарати за почистване и пране. Основни приложения 

на ПАВ и препаратите на тяхна основа. Принципи на получаването на емулсии, 

стабилност на емулсиите. Основни свойства на емулсиите и принципен строеж. 

Основни фактори, които определят вида на емулсията. Приложение на 

промишлените дисперсии в козметиката, медицината, целулозно-хартиената 

промишленост, текстила, изобразителните технологии и др. 
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3. ОРГАНИЧНИ БАГРИЛА И ПИГМЕНТИ. БАГРЕНЕ.  

Теория на цветността на органичните съединения (физични основи на 

цветността, химични теории за цветността, влияние на поляризационните 

заместители, йонизацията на молекулите, спрегнатостта на системите, 

пространствените фактори и комплексообразуването, хромофорна система на 

багрилата). Химична и технологична класификация на багрилата. Общи сведения за 

основните представители на синтетичните багрила (азобагрила, полиметинови, 

полициклохинонови, антрахинонови, индигоидни, арилметанови, ариламинови и 

макрохетероциклични багрила). Физикохимични основи на процеса на багрене. 

Багрене на текстил, хартии, полимерни материали и т.н. 
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4. ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ. 

Етеричномаслени суровини и етерични масла. Състав и физиологично 

значение на етеричните масла. Взаимовръзка между структурата на ароматните 

вещества и миризмата им. Механизъм на възприемане на аромата. Естествени 

ароматични продукти – класификация и методи за получаване. Изолиране на 
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етерично ароматични продукти. Промишлен синтез на някои ароматни вещества – 

гераниол, нерол, линалоол, цитрал, йонони и на мускусни вещества. 

5. ПЛАСТМАСИ И ЕЛАСТОМЕРИ. 

Връзка между химичната структура и свойствата на полимерите. Природа на 

химичната връзка в полимерите, строеж на полимерната верига, кристалност. 

Основни методи за получаване и преработка на по-важните пластмаси и 

еластомери. 
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6. ХИМИЧНИ ВЛАКНА. 

Природни влакна от животински и растителен произход. Изкуствени влакна 

(хидратцелулозни, ацетатни и др.). Синтетични влакна (полиамидни, полиестерни, 

полиакрилнитрилни, полиолефинови). Еластомерни влакна. Термоустойчиви 

влакна. Модифициране на влакната. 
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7. ФИЛМООБРАЗУВАЩИ ВЕЩЕСТВА. БОИ, БЕЗИРИ, ЛАКОВЕ, ЛАТЕКСИ. 

Теоретични основи на филмообразуването, химичен строеж и методи за 

получаване на филмообразуватели. Разтвори, разтворители и пластификатори на 

филмообразувателите. Основни представители на основата на синтетични, 

полимераналогични и природни вещества. Сикативи и стабилизатори. 

Съвместимост между багрило, пигмент и филмообразувател при получаването на 

бои, лакове, латекси, печатарски мастила и тонери. Физикохимични основи на 

процесите на формиране на полимерни покрития върху твърди повърхности и 

технология на тяхното получаване. Области на приложение. 

 

3 

8. ЛЕПИЛА И АДХЕЗИВНИ ВРЪЗКИ. 

Теоретични основи на адхезията и адхезионните съединения. Класификация 

и основни представители лепила характерни за различните групи – от растителен, 

животински произход и синтетични лепила. Здравина и дълговечност на лепилните 

съединения – основни методи за изпитание. Последни достижения в технологията 

на лепилата – секундни, херметични, конструкционни и т.н. Тенденции в 

разработването и приложението на лепилата. 
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9. СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА. 

Класификация на спомагателните средства и добавки за производството на 

пластмаси и каучук, текстила, целулозно-хартиената промишленост и др. 

Теоретични основи на стабилизацията, пластификацията и съшиващото действие на 

добавките при производството на пластмаси и каучук. Механизъм на действието на 

химични спомагателни средства за повърхностна обработка, проклейване, 

егализатори, апрети и др. в хартиената промишленост и текстила. Повишаване на 

огнеустойчивостта на полимерните материали-антипирени и теория на 

огнезащитното действие на добавките. 

 

3 

10. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛНИ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ. 

Общи сведения за фотохимията и фотофизиката на полимерите – 

флуорисценция и фосфорисценция, ексимери и ексиплекси. Физикохимични 

основи, методи и процеси в литографията. Видове фоторезисти – основни 

представители негативни и позитивни фоторезисти (хинондиазиди, 

диазокомпозиции, арилазиди и др.). Фотохимия на полимерните донорно-

акцепторни комплекси – комплекси с пренос на заряда. Фотополимеризация – 
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основни фотополимеризиращи системи (производни на антрацена, бисмалеимиди, 

бисбензофенони, бискумарини и др.). Сенсибилизация. Приложение на 

светочувствителните полимерни материали (електроника, полиграфия, медицина). 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І колоквиум върху 50% от учебния материал. 

Провежда се през 7-ма седмица от семестъра. 

ІІ колоквиум върху 50% от учебния материал. 

Провежда се през 14-та седмица от семестъра. 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  

Не 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа върху тема зададена от лектора или 

избрана от самия студент, която да разглежда състава, свойствата и приложението на 

различни по вид органични продукти, намиращи приложение в бита. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Антова Г. 
Свитък лекционен курс –                     
MS PowerPoint 

разпечатка и 
електронна 
версия 

2016 

Samuel Delvin Dyes and Pigments Ivy Publ. House 2006 

Harold A. Wittcoff, 
Bryan G. Reuben, 
Jeffery S. Plotkin 

Industrial Organic Chemicals, 2nd and 3rd 

Edition 
Hardcover 2004 

2012 

Weissermel Klaus, 
Hans-Jürgen Arpe 

Industrial Organic Chemistry Wiley-VCH, 2003 

Klaus Hunger (Editor) 
Industrial Dyes, Chemistry, Properties, 
Applications 

Wiley - VCH Verlag 
GmbH&Co 2003 

Константинова Т. 
Цветни и флуоресцентни органични 
продукти 

Изд. ХТМУ, София 2003 

Василева В. 
Багрила и текстилни спомагателни 
средства 

Изд. ХТМУ, София 2002 

Новаков П., Ил. 
Илиев, Ст. Милошев 

Химия и технология на лаково-
бояджийските материали и покрития 

ХТМУ, София 1997 

Kelly J. M., C. B. Mc 
Ardle, M. J. Maunder 

Photochemistry and Polymeric Systems 
Royal Soc. of 
Chem. 1993 

Димитров Д. Т., Л. Д. 
Петрова, Д. К. Цанев, 
Р. А. Димитрова, Ст. 
Я. Явашев 

Повърхностно-активни вещества Техника, София 1981 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Harold+A.+Wittcoff
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Bryan+G.+Reuben
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jeffery+S.+Plotkin
http://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Klaus+Weissermel%22
http://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-J%C3%BCrgen+Arpe%22
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ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал. 

През семестъра са планирани две препитвания. В рамките на курса има планирана 

самостоятелна работа – изготвяне на курсова работа и защита през последната седмица на 

семестъра. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка. 

В рамките на учебната програма са включени две препитвания, оценява се и 

самостоятелната работа на студентите.  

 
Оценката се изчислява по следната формула: 

50% от оценката на курсовата работа и 50% от оценката от текущите препитвания. 
Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи) се съхраняват в 

продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 
 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Гинка Антова....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Химична технология 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол  (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Химическа промишленост на България 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Георги Патронов, доц. д-р Гинка Антова 

 



2 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа  

Анотация  

В лекционния курс се разглежда историческото развитие и съвременното състояние 
на химическата и металургична промишленост на България. Отделено е внимание на ролята 
и мястото на тези отрасли в икономиката на страната ни. Прави се оценка на суровинната и 
енергийна база и тяхното влияние върху ефективността на химичните производства. 
Представя се ролята на свободната пазарна икономика върху икономическите показатели на 
промишлените предприятия, като се обръща внимание на конкретни химически комбинати 
и заводи. Разглеждат се и се обсъждат производствените листи на редица важни за страната 
ни химически и металургични предприятия. Изяснява се връзката между химическата 
индустрия и състоянието на околната среда. Разглеждат се основните пътища за намаляване 
на замърсяването от химическите и металургични предприятия. 
 Извършват се посещения на промишлени предприятия, като студентите се запознават 
с производството на основни продукти на химическата и металургична промишленост. 
 Всеки студент разработва реферат за някое химическо или металургично 
предприятие, който служи като основа за текущата оценка по дисциплината. 
 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 
 значението на химическата промишленост за стопанското развитие на България;  
 номенклатурата от химични продукти и в кои предприятия се произвеждат; 
 екологичните проблеми на химичните производства и възможности за опазване на 

околната среда от вредни емисии. 
2. Ще могат: 
 да оценяват ролята на химическата промишленост за икономическото развитие на 

България; 
 да правят оценка на влиянието на дадено химическо производство върху околната 

среда. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (30 часа) 
 

Извънаудиторно: 30 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Основи на 
химията, Неорганична химия; Аналитична химия; Органична химия; Физикохимия. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да имат основни познания за физичните и химичните свойства на изучаваните 
неорганични и органични продукти, обект на химическата и металургична 
промишленост; 
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 Да имат задълбочени познания по химичното равновесие и химичната кинетика с цел 
тяхното прилагане при усвояване знанията по изучаваната дисциплина; 

 Да имат основни знания и умения за работа с персонални компютри. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Материалознание 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 материалната база на химическите предприятия в нашата страна; 
 аудиовизуални средства и компютри;  
 мостри на продукти на химическата промишленост.  

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Дисциплината „Химическа промишленост на България” включва исторически преглед 
за възникването и развитието на химическата промишленост в България и сегашното ѝ 
състояние и развитие в условията на пазарна икономика. Отделя се внимание на 
суровинната база и енергетиката на химическата промишленост. Разглежда се развитието на 
неорганичния синтез и производството на минерални торове и соли, металургичната и 
силикатна промишленост. 

Предмет на дисциплината са също органичните химически продукти и значението на 
органичната химическа промишленост за националното стопанство. Включено е и 
производството и преработката на природни продукти от растителен и животински 
произход, както и продукти на основния и специалния органичен синтез и синтез и 
преработка на високомолекулни съединения. 

Част от занятията се провеждат във водещи химични и металургични предприятия на 
българската икономика – Неохим АД, Димитровград; Вулкан АД, Димитровград; Аурубис, 
Пирдоп; Лукойл Нефтохим, Бургас; Асенова крепост, Асеновград; Монди, Стамболийски; 
Роза Импекс, Пловдив; Мексон, Пловдив; Софарма, София и др. 

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии  ппоо  ХХииммииччеессккаа  ппррооммиишшллеенноосстт  ннаа  ББъъллггаарриияя  

Тема часове 

1. Исторически преглед за възникването и развитието на химическата 
промишленост в България през периодите: до 1878 г.; 1878 – Първа Световна 
война; между двете световни войни; 1944 – 1989 г. Основни направления на 
развитие. Най-съществени постижения и предприятия на химическата 
промишленост. 

2  

2. Сегашно състояние и развитие на химическата промишленост в 
условията на пазарна икономика. Ролята на приватизацията върху стабилността, 
рентабилността и оцеляването на химическите предприятия. 

2 

3. Суровинна база на химическата промишленост. Суровини за 
производство на H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, Na2CO3, NaOH, метали, керамика, стъкло, 

2 
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нефтопродукти, целулоза, захар, пластмаси и др. Ролята на суровините за 
създаване на устойчиво и конкуретноспособно химическо производство. 

4. Енергетика на химическата промишленост. Енергийни източници – 
класически и съвременни. Повишаване енергийната ефективност на химическите 
производства. Използване на вторични енергийни ресурси. 

2 

5. Развитие на неорганичния синтез. Производство на неорганични 
киселини и основи, минерални торове и соли. Основни предприятия и 
номенклатура на производството им. 

2 

6. Металургическа промишленост – развитие, състояние, перспективи. 
Производство на черни, цветни и благородни метали. Основни предприятия и 
номенклатура на производството. 

3 

7. Силикатна промишленост. Производство на стъкло, керамика, негасена 
вар, цимент. Основни предприятия и номенклатура на производството им. 

2  

8. Органична химическа промишленост. Суровинна база на органичната 
химическа промишленост. Суровини за производство на основни органични 
продукти – химични влакна, пластмаси, синтетичен каучук, синтетични миещи и 
почистващи препарати за бита, лакобояджийски материали, природни и 
синтетични лекарствени средства, етерични масла, парфюмерийни и козметични 
средства. Класификация на органичните производства. Значение на органичната 
химическа промишленост за националното стопанство. 

2  

9. Производство и преработка на природни продукти от растителен и 
животински произход. Производство и преработка на хранителни продукти – 
захар, нишесте, глюкоза, растителни и животински мазнини, белтъчни 
концентрати и изолати и др. хранителни продукти. 

2 

10. Производство и преработка на технически продукти – целулоза, 
изкуствени влакна, сапун, безири и лакове и др. продукти. 

2 

11. Продукти на основния и специалния органичен синтез – въглеводороди 
и техни производни, багрила, фармацевтични препарати, препарати за селското 
стопанство, миещи препарати, експлозиви, ароматични вкусови вещества, 
парфюмерийни и козметични изделия, лепила и др. 

3 

12. Синтез и преработка на високомолекулни съединения – синтетични 
смоли, пластмаси, синтетични влакна, филмообразуващи вещества, гумени 
изделия. 

2 

13. Свойства на пластмасите и общи основи на технологията на 
пластмасите. 

2 

14. Производство на еластомери (каучук и гума). Хомоверижни и 
хетероверижни каучуци и гумени изделия на тяхна основа. 

2 

Общ брой часове: 30  
 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  
Презентация на курсова работа по предварително зададена тема от неорганичните 

или органичните производства и съответния завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено 
съответното производство и представяне пред колегите. 
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Б/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща химичните и физични 
свойства на химичния продукт/продукти, обект на промишлено получаване и описание на 
технологичните методи за тяхното производство. Основно внимание се отделя на 
съответния завод/комбинат/фабрика, в който е застъпено съответното производство и се 
прави описание по предварително зададен план в курсовата работа. 

Курсовата работа се предава в писмен вид до 12-та седмица от семестъра и основната 
част от нея се представя пред студентите от курса под формата на презентация. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Димитров Р., 
Б. Боянов  

Неорганична химична технология 
ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

2001 

Боянов Б. 
Процеси и апарати в химическата 
промишленост 

ПУИ ”П. 
Хилендарски”, 
Пловдив 

1998 

Димитров Р., Л. Радев 
Основи на химичните и 
металургичните технологии, ч.1 

София 2014 

Иванов Ст. Органична химична технология УИ на ПУ, Пловдив 1998 
Димитров Р., Сн. 
Магаева, Б. Боянов, Г. 
Патронов, Н. 
Молдованска 

Ръководство по неорганична химична 
технология 

ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

1997 

Иванов Ст., П. 
Възвъзова, Ст. 
Стаматов, Д. Тончев, 
Я. Давчева 

Ръководство за лабораторни 
упражнения по органична химична 
технология 

УИ на ПУ, Пловдив 1994 

Хокинг М. 
Съвременни химически технологии и 
контрол на емисиите 

УИ “Св.Св.Климент 
Охридски” 

2002 

Ахметов Т.Г. и др. 
Химическая технология 
неорганических веществ 

Москва, “Высшая 
школа” т.1 и 2 

2002 

Бесков В.Б.  Общая химическая технология 
Москва, ИКЦ 
“Академкнига”  

2006 

Соколов Р.С. Химическая технология Москва, “Владос” 2000 
Wittcoff H. A., B. G. 
Reuben, J. S. Plotkin 

Industrial Organic Chemicals, 2nd and 3rd 
Edition 

Hardcover 
2004 
2012 

Weissermel K., Hans- A. 
Jürgen  

Industrial Organic Chemistry Wiley-VCH 2003 

Hunger K. (Editor) 
Industria lDyes, Chemistry, Properties, 
Applications 

Wiley - VCH Verlag 
GmbH&Co 

2003 

Clements A., M. Dunn, 
V. Firth, L. Hubbard, J. 
Lazonby, D. 
Waddington 

The essential chemical industry 
http://www.essentialchemicalindustry.
org - online 

CIEC Promoting 
Science, University 
of York, United 
Kingdom 

2017 



6 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това 
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 
материал и технологичните схеми на различните производства. Предоставяната полезна 
информация за историята, настоящото състояние и перспективите на развитие на нашата 
химическа и металургична промишленост дава възможност на студентите да получат 
необходимите за успешната им реализация знания за по-бързо адаптиране при работа в 
производствени фирми и бързото навлизане в конкретните технологии и производства. 

Посещенията на химическите предприятия създават условия за: 

 запознаване с теоретичните основи на съответното производство и неговото 
практическо осъществяване; 

 състоянието на съответния клон на химическата промишленост в момента и 
перспективите за развитие; 

 осъществяване на контакт между студентите и работодателите, което да спомогне за 
по-бързото реализиране след дипломирането. 
В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа. 
Лекционният курс е отпечатан и се предоставя на студентите. Важна роля в 

самостоятелната работа на студентите в конкретния случай играе интернет и 
индивидуалните посещения в предприятията, за които се разработва курсовата работа. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка. Оценява се и самостоятелната работа на 
студентите, главно от представената курсова работа.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от 
самостоятелната курсова работа и резултати от препитването върху 14 теми, включващи 
материала от учебната програма.  

Оценката се изчислява по следната формула: 
50% от оценката на курсовата работа и 50% от оценката от изпита. 
 Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да 
се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от курсови работи и препитвания) се съхраняват в 
продължение на 1 година от датата на оформяне на крайната оценка. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Георги Патронов.................. 

Доц. д-р Гинка Антова........................ 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

 

ССппееццииааллнноосстт  

 Химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 Рефлексия и личностно развитие 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

БАКАЛАВЪР 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета или четвърта 

ССееммеессттъърр  

V или VII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Йорданка Димова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да въведе студентите в проблемното поле на психологията на 
рефлексията и да ги мотивира за самопознание и за саморазвитие  

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

  гледни точки за определяне на същността на рефлексията; 
  признаци за класификация на рефлексията, типове рефлексия. 

2. Ще могат: 

 да описват себе си и своя живот по позитивен начин; 
 да прилагат в житейската си практика рефлексията като форма на самопознание и 
като инструмент за личностно развитие. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Семинари  - 15 ч. 
 
 

Извънаудиторно: 45 ч. 

 Самостоятелна подготовка за семинарите и 
съставяне на курсова работа 

 Консултации 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

няма 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

- 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 компютър и мултимедия; 
 дидактически материали. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ССееммииннааррии      

1. Рефлексията във фокуса на психологията. Класификации на рефлексията  
2. Интелектуалната и праксиологическата рефлексия  
3. Личностната и междуличностната рефлексия 
4. Резилианс и рефлексия 
5. Рефлексията в пространството на сърцето. Рефлексията и стрелата на времето 
6. Рефлексия, самооценка и самоконтрол. Рефлексия и успешно учене 
7. Рефлексията и състоянието на „Поток” 
8. Рефлексия и личностно развитие (обобщение) 

Общо: 

2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
1 ч. 

15 ч. 
 
 

Б/ Самостоятелна подготовка:  

 Студентите трябва да съставят курсова работа във формат „есе” по избрана тема от 
учебното съдържание.  

ББииббллииооггррааффиияя  
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Аткинсон, М. (2014). Жизнь в потоке. Пер. с англ. Москва: Альпина Паблишер.  

Василев, В. (2006). Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. Пловдив: 

Макрос. 

Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София: Изд. Нов Български 

университет 

Лепский, В. – ред. (2009). Рефлексивный подход: от методологии к практике. Москва: Когито 

Центр. 

Лефевр, Вл. (2003). Рефлексия. Москва: Когито Центр. 

Рефлексивные процессы и управление – Журнал. 

http://www.reflexion.ru/Journal.html 

Чиксентмихай, М. (2015). Поток. Психология на оптималното преживяване. Прев. от англ. 

София: Хермес. 

Reflective Practice – Journal. 
http://www.tandfonline.com/loi/crep20 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

Семинарите се съпъстват с работни листи – система от въпроси и задачи върху най-

важните компоненти на учебното съдържание. 

В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

 Дисциплината приключва с текуща оценка. Оценката се оформя от участието на 
студентите в семинарите (30%) и от представянето на съдържанието на курсовата работа 
(70%). 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Йорданка Димова 

 

http://www.reflexion.ru/Journal.html
http://www.tandfonline.com/loi/crep20
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

 

ССппееццииааллнноосстт  

 Всички специалности на ХФ (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 Рефлексия и личностно развитие 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Факултативен 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

БАКАЛАВЪР 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

Трета или четвърта 

ССееммеессттъърр  

VI или VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Йорданка Димова 

 



2 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да въведе студентите в проблемното поле на психологията на 
рефлексията и да ги мотивира за самопознание и за саморазвитие  

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

  гледни точки за определяне на същността на рефлексията; 
  признаци за класификация на рефлексията, типове рефлексия. 

2. Ще могат: 

 да описват себе си и своя живот по позитивен начин; 
 да прилагат в житейската си практика рефлексията като форма на самопознание и 
като инструмент за личностно развитие. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Семинари  - 30 ч. 
 
 

Извънаудиторно: 30 ч. 

 Самостоятелна подготовка за семинарите и 
съставяне на курсова работа 

 Консултации 
 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    

няма 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

- 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 компютър и мултимедия; 
 дидактически материали. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ССееммииннааррии      

1. Рефлексията във фокуса на психологията 
2. Класификации на рефлексията   
3. Интелектуалната рефлексия. Да знаеш какво (не) знаеш и (не) можеш 
4. Праксиологическата рефлексия. Да осъзнаеш как прилагаш знания и умения  
5. Личностната рефлексия. Да знаеш кой (не) си 
6. Резилианс и рефлексия 
7. Междуличностната рефлексия. Да се видиш с очите на Другия 
8. Рефлексията в пространството на сърцето 
9. Рефлексията и стрелата на времето 
10. Рефлексия, самооценка и самоконтрол. Техники за саморегулация 
11. Рефлексия и успешно учене 
12. Рефлексивен практикум и рефлексивна практика – сходства и различия 
13. Рефлексивно управление и рефлексивен контрол 
14. Рефлексията и състоянието на „Поток” 
15. Рефлексия и личностно развитие (обобщение) 

Общо: 

2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 

30 ч. 
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Б/ Самостоятелна подготовка:  

 Студентите трябва да съставят курсова работа във формат „есе” по избрана тема от 
учебното съдържание.  

ББииббллииооггррааффиияя  

Аткинсон, М. (2014). Жизнь в потоке. Пер. с англ. Москва: Альпина Паблишер.  

Василев, В. (2006). Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. Пловдив: 

Макрос. 

Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София: Изд. Нов Български 

университет 

Лепский, В. – ред. (2009). Рефлексивный подход: от методологии к практике. Москва: Когито 

Центр. 

Лефевр, Вл. (2003). Рефлексия. Москва: Когито Центр. 

Рефлексивные процессы и управление – Журнал. 

http://www.reflexion.ru/Journal.html 

Чиксентмихай, М. (2015). Поток. Психология на оптималното преживяване. Прев. от англ. 

София: Хермес. 

Reflective Practice – Journal. 
http://www.tandfonline.com/loi/crep20 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Всяка тема от учебната програма се разработва като мултимедийна презентация. 

Семинарите се съпъстват с работни листи – система от въпроси и задачи върху най-

важните компоненти на учебното съдържание. 

В рамките на курса студентите трябва да подготвят индивидуално курсова работа. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

 Дисциплината приключва с текуща оценка. Оценката се оформя от участието на 
студентите в семинарите (30%) и от представянето на съдържанието на курсовата работа 
(70%). 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Йорданка Димова 

 

http://www.reflexion.ru/Journal.html
http://www.tandfonline.com/loi/crep20
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У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А 
 

 

Факултет  
 

ХИМИЧЕСКИ 
 

 

Катедра  
 
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

 

 

  (на курса) 
 

 

Специалност 
 

Химия (зад. обучение)  
 

ОПИСАНИЕ 
 

 

 на курса 
 

Методология и методи на научните изследвания 
 

Код на курса 
 
 

 
Тип на курса 

 

Факултативен 
 

Равнище на курса (ОКС) 
 

БАКАЛАВЪР 
 

Година на обучение 
 

Трета или четвърта 
 

 

Семестър 
 

V или VII 
 

 

Брой ECTS кредити 
 

2 
 

 

Име на лектора 
 

Доц. д-р Йорданка Димова 
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Учебни резултати за курса 
 

Анотация 

Курсът има за цел да представи обобщена информация на студентите за същността на 
науката и научното изследване, конкретизирано предимно за научните изследвания в областта 
на природните науки. 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
1. Ще знаят: 

 същност, функции и таксономия на научните изследвания; 
 основите на методологията на научните изследвания; 
 основните методи на изследване в областта на природните науки; 
 дизайна на научното изследване; 
 социално-психологическите характеристики на научното изследване. 

2. Ще могат: 
 да съставят резюме на научна статия; 
 да описват методология и методи на научно изследване по текст на научна статия; 
  да  описват актуалност на  научен проблем и  да  представят обзор на  литература, 
свързана с него; 
 да прилагат в своята учебна и научна (дипломна) дейност правилата на дискусията, 

етичните правила за екипна работа 

Начин на преподаване 
 

Аудиторно 15 ч.: 

  Семинари – 15 ч. 

 

Извънаудиторно: 

 Самостоятелна подготовка – 45 ч. 

  (знания и умения от  обучение) 
 

Няма 
 

   компоненти 
 

        Няма 
 

 
 

 компютър и мултимедия; 

 индивидуални комплекти за самоподготовка по темата 
 

 на курса 

Теми 

1.  Науката  като дейност и в контекста на културата (2 ч.) 
2.  Научното изследване – същност. Типология според областите на познание и 

според науковедския подход (2 ч.) 
3.  Методология на научното изследване – исторически бележки.  Равнища на 

методологията – философско и общонаучно (2 ч.) 
4. Научният метод – определения, структура, функции, митът за научния метод.  
     Типология на методите на научните изследвания (2 ч.) 
5.  Наблюдението и експериментът като методи на научните изследвания в областта на  
      природните науки (2 ч.) 
6.  Оценка на качеството на научните изследвания – критерии и показатели (2 ч.)  
7. Анализ на съдържанието и структурата на научни разработки в областта  
    на химията (3 ч.)   

Общо:  15 ч .  



 

 
 

Библиография 

Герджиков, О. (2000). Научното обяснение на света. София: УИ „Св. Кл. Охридски“. 

Еко, У. (2013). Как се пише дипломна работа? Прев. от итал. София: Труд. 

Новиков, А., Новиков, Д. (2009). Методология научного исследования. Москва: Либроком. 

Пономарев, А., Пикулева, Э. (2014). Методология научных исследованиях. Пермь: Изд. ПНИПТУ. 

Цветкова, М. (2013). Наука със стил: писане на дипломен проект.  Изд. Ентусиаст. 

Lavrakas, P. (Ed.)(). Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Wilis, J., Inman, D., Valenti, R. (2010). Completing a professional practice dissertation: a guide for 
doctoral students and faculty. Charlotte, North Carolina: IAP – Information Age Publishing, Inc. 

Nature. International weekly journal of science http://www.nature.com/nature/index.html 

Наука и жизнь   http://www.nkj.ru 

 учебни дейности и методи на преподаване 
 

Всяка тема от учебната програма се разработва като интерактивна мултимедийна 

презентация. Семинарите се съпътстват с работни листи – система от въпроси и задачи 

върху най-важните компоненти на учебното съдържание.  

Методи и критерии на оценяване 
 

Дисциплината приключва с текуща оценка, формирана чрез контрол на участието на 
студентите в семинарите (50% – от съдържанието на портфолиото и 50% – от 
съдържанието на резюметата). 

Език на преподаване 
 

български 
 

 описанието 
 

Доц. д-р Йорданка Димова 
 

http://www.nature.com/nature/index.html
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-Ta6oparopun. }(oHTpo-,rnu raSoparopna ua Xll'l u PlIOCts, $apuaqeBruLlltala lltuycrpu, r ,qp.

YC,'IOBII' 3A KAHAI{AATCTBAHE:

3a nony'tallaue na npot!ecuotra,rrta rnanlttlrxautra (Clleudaqllcr no sucoroei[rexrurua te'lna

xporrarofpaour) Nforar ,tra Karllln,fcr[TB3T n ui] ( ErlclTrc ')6palosJllue. rpllTcxaBalqu

ospa3oRare-'rHo-(BaltaqluKat1uoHHa crettett "6aranaar,p" ttru "rlat llctt,p" B npod]ecroHtrrEo

nanpae:renue.1.2. Xurl Llec(u Haltu.



YqEEEH TIJIAH

3a cJre.q.qlrrrJroMHa KBanr4+uKaurz.f, Ha crrerluaJrrrcTr4 c Br{cue o6pa3oBaHr{e 3a

flonfraBaHe Ha npo$ecr,roHa,'rHa KBarurpnraqr.rx "CuequaJrr,rcr no Br.rcoKoeQernraua

revna xpouarorpaQru"
/sadoaua Qopua ua o1yqeHue/

rr3EIrPAENtA jlrrCUtr[,' 4HA (1 510i ] 5)*
l. faloBd xpova-rorpaorl,t

2. l rH(ocnoilHa xpoNraror_parfrxx

It:tEr.rPAENrA Ar.rCurnr'rrrHA (0i 1 5i55)**

l.Ilprloxeure na BETX 3a allalrir3 fla recrllqrutr 868 Bo/I[. norlsu.6uo-qorn'tttu o6eKrlt r,fp.:
2. AHaru3 ria -qerapcrsa vpe.r BETX:

3. llpu,roxenr're na BETX 3a aEarrll3 Ha xpaHITeirHu npo.qyrirx.

ooPNrA HA .qlt[.r oN,l r.r PAH!]:

Al,pxaBeH II]nrr no xporrarorparfua (reoprrl r llpa(ruI(a).

3ABI,PlIII,I JiIIII'I IIPlIAOEI,IBAT :

rpo0ectoHarrHa (Baqufrrrauua <Cl1euua,rrlcr Ilo Blrcokoeq)eKruBHa leq}ta xpouarorpad)I'lr)

Ns AIlcuuIIruHa J.IeKUltu ceMrHapu ynpa,IiHeHuq o6uo 3aBbprnBa

1. Teoperuunu ocHoBu Ha reLIHara

xpouarorparfr'u n aercr<roprl

i0 l0 60 II3IIUT

2. Y:r'rparucoxoe{rexrurrra revrra

xporrarorpar!ua c uaccnertrpoIrerpurt

20 t5 10 45 U3III:IT

Pa:pa6ornane t.l B,urrraripaue Ha

MeTO.[rr B Te.rEaTa xpoMaTorpaib[,

20 10 30 I,3IIIIT

5. I4:6upaelta aucurnnma* t5 t5 30 're(yua

OI]CHKA

4. 14:6npaer'.ra.qucqururuua** t5 55 70 Te(yua
oqeEl(a

6. llpanrura 50 50 TeI{yr{a

oqeE(a

O6rqo: 85 40 160 285



Ao AeKaHa Ha XO

np14 nY "naxcxi XxneHAapcKx"

TyK

AOKNAA

or Aor-1. A-p Bxonera CTeoaHoBa

PtKoBoAuren Ha KareApa (AHa,n rxrlHa x Mt4n KoMnortpHa xl,lMxFD

YBaxaeMx r-H AeKaH,

Ha 3aceAaHxe Ha KareApeH[fl cbBer Ha xareApa AHa 41v9ia xviMk{ v
KOMnrcTbpHa xl4Mr4F, npoBeAeHo B AenoBl4 nopnAbK Ha 04.10.2017 r. 6eue
pa3rneAaHo npeMoxeH[e 3a nporpaMa 3a r3fl[T no cneqrarHocTTa oT
t4HAnBnAYanHVt,. nraH Ha peAoBeH AOKTOpaHI BAHfl 3dnpnHoeA nO

AOKTOpaHTCKa nporpaMa AHOnUmUqHO XUMUF. npeArt]X<eHaTa nporpaMa e
u3roTBeHa oT HayqHr4Te ptxoBoAhTent [n. ac. A-p K. CrMhT,]l4eB v vlH>K. A-p
ErKa nrcKoBa e cbo6pa3eHa c reMara Ha A[cepraL],r4oHHxfl rpyA.

nporpaMara 6e npe4craeeua u o6ct4era Ha KC or 20.09.2017, xlAero
6nxa npe4roxerr HEKor4 xopeKqrt,l, xacaequ 6alaxcrpaHe Ha Marepra.fla.
CneA x3rorBnHe Ha oxoHqarerHrfl BapxaHr, KareApeH fl crBer noAKpenh B

geroou nopn4'sx (ra 4.L0.2OU) npeAnoxeHara nporpaMa c9 rnaca ,,2a".
['lpeAnaraMe Ha OC Ha XO Aa o6cbAU 14 yrBrpAl4 npeAnoxeHara

npozpaMa 3o u3num no cneqponHocmma no pedoeex doKmopaHm BaHf,
30npflHoea.

npxnaraM fl pe n hc-r3a,neqeH t4e or nporoKora Ha (areApeHxa ctBer t4

paspa6oreuara,

05.10.2017 Pr,KoBoAuren KAXKX

Aor-r,.A-p Bxonera CTeOaHoBa



llpcrrrc-u:uriereure

o t 3ace]Iall!Ie

rra rare.lpa "Ana,rruru.rHa xr.lurrllr r KX"

o r 0,1. 1 0.201 7

IIPOTOKOI N! 1 I

lla 04.10.2017 ce upoeeire laceilagr'rc Ha riarc.rpcHri, cbBer Ha (are,qpa

"Arta;tutuqtla xuur1, !r xor'r[Ior]prta xruul" n,lelosn uopri(bK.

( )6 ut c L,c raB l0

Heo6xoAlr'r 6poii :a noroxure:ren u:6op 6

Seure pa;r,re,larrto rpe,llroxeurre 3ii upor paNra 3a r3rr'r rro crlcrlfia]tHocrra or

rrH,{rrBuxya,rrHrrr ll-laH Ha pcxoBeH ,{oriropaHT Baru 3anpauona [o,qoKTopaHTcKa

lpolpaNtt ArraLtu r rr.rrra xuNr q.

I lper;ro;.xerrnero ce np[e c 9 r'laca,,ra"

04.10.2017

t,
z'/->1 ,t ,

llpororor.rur: ',/r,L4/
AI. Eara6anosa,/



NPOTPAMA
3a

h3nrT no cnEqlArHocTTA oT 14HAt4BhAvAnHhfl nnAH
HA

BaHa 3anprHoBa -
AOXrOpaHr B RareApa AHaIxTl4qHa xl.iMm l,t xoMnloTbplla xl,lMl,ln

no HayqHa cneL{r.ran HocT aHar rrnq H a xxMx,
reMa: 143nhTBaHe Ha 6ropa3rpaAxMx oTnaADqlr

3.

5.

6.

7.

8.

2_

nPEACTABSHE HA PE3yrlTATl,l OT l.43MEPBAHE. CErxcrxqeckv xapaHrepl4crrk, Ha Axcnepcusra Ha

pe3ynraTxre - cTaHAapTHo oTxroHeHre, aoBepxTereH ,4HTepBan, HeonpeaeneHocT, oqeHx, Ha

noBTopaeMocT/ Mer(at4HHa npeqh3Hocr I St3npo,l3BoAt4Mocr Ha pe3yntavle.

EIOAXEI HA HEOnPEAE/IEHOCT. Bn reqx BenxlrxH, Bbpxy aHanrfix'rHu, pe3ynrar. npu'.]hHo-
cneAcrBeHa (fishbone)AharpaMa. CraHAapTHa, HoM6,rHxpaHa x pa3uJrpeHa HeonpeAereHocT. MoAe,
Ha Hpa[eH 3a r43gucrnBaHe Ha xoM6rHrpaHata HeonpeAeneHocr I oqeHKa Ha nprHoca Ha BxoAHl,iTe

Bent 9vHtl,

IIEnEBA HEOnPEAE,TIEHOCT - oqeHKa Ha xa,.recrBoro Ha aHar,irh,.rHrre pe3y/rrarr npr ,3nrrHeHxe Ha

perraMeHTr. Bpr3ka Ha qe.neaara HeoapeAeneHocr c KoHqeHrpaqurTa Ha aHan13xpaHoTo BeulecrBo.

nPOLlEAyPl4 HA XMI4SPI,.iPAHE - PerpecuoHHr4 MoAen, (npererreHa l,l HenpererneHa perpecrr).
KoeO qlaeHr Ha Kopenaqm, KoeouqreHT Ha AerepM,iHrpaHocr 14 oqeH(r Ha napaMerprre Ha

perpecm, N4eroAx Ha BrHlrJHa xar[6poBka. MeroA Ha craHAaprHara Ao6aBrc. MeToA Ha BrTpeuH,r,
craHAapr. MoAen[ 3a oqeHxa Ha np Hoca Ha npoqeAypara Ha karr6prpaHe npx cr3AaBaHe Ha

6pAxera Ha HeonpeAeneHocr,

METPO/IOTI4qHA nPOCIEAI,IMOCT - crcreMa 3a ocrryprBaHe Ha MerpolorreHa npocneAyMocr.
nbpBr4,rHr4 r,i BToprgH,i eranoHr. CeprH(DHqrpaHx cpaBHurerHr Marepra.nr.

BMI4AI4PAHE HA nPOLIEAyPATA HA AHA/1143. Bbipeur H o ,a6oparopHo BarxAxpaHe. CpaBHrBaHe Ha

aHarx 'rHu pe3yrTaTx. KoHTpor Ha (aqecrsoro,

ME}I/IAyTIAEOPATOPH14 CPABHEHI,l, l4 TECTOBE 34 HOMnETEHTHOCT - oqeHxa Ha h3nrnHeHHero Ha

pe3ynrarx oT Mexayna6opaTopHr/ cpaBHeH}lfl ,

MOAE,n PAHE HA Xl4Ml4'.1H1.4, EKCnEPTILEHI. BxAoBe ei(cnepuMeHraneH Ax3afiH. Crarxcr,4qecKx
aha/t13 Ha no,nyYeHrTe pe3y^TaTrl.

9. nPOSOHAEI4PAHE. OqeHka Ha xereporeHHocrra Ha o6eKTuTe 3a aHanr3, npeAcTaBxTenHa npo6a -

MeTOAX 3a OxapaKrepu3upaHe, np,4Hoc Ha npo6oHa6rpaHeTo np, cb3AaBaHe Ha 6oAx€ra Ha

lreonpeAereHocT.

10. nOATOTOBKA HA flPOEl4 3A AHAJll43 B ATOMHATA CnEHTPOMETPI4fl. npr.aBex{AaHe Ha rBlpAx
flpo6,4 s TeqHo arperarHo clcroeHue - floAxoA, 3a TpeTupaHe. napaMeap,l, Brrireq, Brpxy npoqeca Ha

pa3rBapflHe (reMneparypa, HarrlraHer BpeMe). Ha(rxHx 3a BHacrHe Ha eHeprr, flpr,i pa3TBaprHe,

MxxpoBtnHoso rpen4paHe, XorxqecrBeHo oxapaKTep,43xpaHe Ha eoeKrlnBHocfia ra x3BrnvaHe Ha

asarxrure or npo6HaTa MaTpxqa.

77. CVCTEM4 3A nPOEOBbBEXAAHE B ATOI\,IHAIA CnEHTPOMETPI4ff. BrBexAaHe ha reqHx npo6x.
npuHqxn , oco6eHocM Ha nyrsepu3aqxn - A,icnepcHocr Ha aepo3ora, npoMeHx B aepo3ora flpu
lpaHcnopr - eoeKTxBHocr Ha npeHoc, Br4AoBe nyrsepEarcpx - nHeBMaTuqH,, yrTpa3ByKosx,
Mr,{(poAo3xpaqr. nynBep,3aql,loHHr,4 KaMep,4.



12. OnT XO-EMI4CI4OHHA CnEHTPOMETpl4fl C l4HAyt{TtlBHO CBbP3AHA nnrcMA (tCp-OES).

,lHAyxrrBHo cBrp3aHa nra3Ma - npxHqxn Ha pa6oraln xapakreprcfl4l(l{. Onrr.tHr4 cl,icreM,4 3a
pa3aerrHe r AercKqxe Ha eMrchoHeH cneffirp - ocHoBHx t{oMnoHeHTr, BxaoBe, pa3aerhTerHa
cnoco6Hocr. AeTeRTopHx crcTeMr.

13. CnEffiPMHl4 r'll4Hl,1ll B OnTrlRO-EMl,1Cl,1OHHl,1, AHAII3 C l,lHAyKTl.4BHO CB'bP3AHA n,flA3MA.
Kracroh(aq,a, Ha cneKrparHlre nrHrh cnopeA s Aa Ha eM,ir,paqara oopMa la noreHqxara Ha

3t36yxAaHe, KpxTeprlr,r 3a,i36op Ha noAxoArqa aHan,rrxqHa ruHxfl. MarpuqHx npegeHhs - noAxoAx

14. ATOMHO-EM|4CI4OHHA CnEKTPOMETPI4f C Ml.4(POBbnHOBO tEHEpl.4PAHA nnffiMA (MP-AES).

MxKpoBMHoBa nna3Ma - nplrHqrin Ha pa6ora h xapakrep,icnix,, CpaBHrrenHa oqeHxa cnprMo
onlhko - eMIoloHHaTa cneKTpoMeTpr,l c lrHAyxTIaHo cBtp3aHa nIa3Ma,

15. MAC-CnEXTPOMETPI,Ifl C t4HAyl{Tl,,lBHO CB}P3AHA nIA3MA (|CP-MS). CbBpeMeHHo cbcrorHue h
Bl,3MO)I(HOCTr.r Ha MerOAa, KBaApynOreH MaCOrnTrp - pa3Aen4rerHa cnoco6Hocr. MaTphqH,
npeqeHxf - xHcrpyMeHTarHh u MeToAhqHl, noAxoA, 3a kopeKq,4, Ha npe']eul, arrrHr9.

16. M ETOA HA CTyAEHI4TE nAPrl B XOM Sl,lHAl-ll,.t, C nrmM EH CnEKTPOMETP14. nprHr4xn Ha MeroAa -
rc6op Ha peAyKqroHeH peareHT. MaTprqHr npeleHHe B erana Ha peAyKqr4r. C,creMr 3a noroqHo
(oH-naiHlHoM6rHupaHe Ha ra3 o6pa3yBaqara HnerHa u rHcrpyMeHTarHara rexHrKa.

HayqH14 prkoBoAxrenv:

c4My,lva"l /

/ vHX<.

1. ISO/IEC, CA Pr,KosoAcaBo 99: MexAyNapoAeH peqHxk no Merponorr, - ocHoBH, r,i 0601, noHer,i,
r,4 cBrp3aH,l TepM,rHx (vlM), Srrrapo{x l,4Hcrxryr 3a cTaHAapT[3aqxr, 2014.

2. EURACHEM Guide, Terminology in Analytical Measurement - lntroduction to VtM 3, 2011,
rsBN 978-0-948926-29-7.

3. EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying lJncertainty in Analytical Measurement (Guide CG 4), 3th ed.,
2012.

4. EURACHEM/CITAC Guide, Setting and Using Target lJncertainty in Chemical M easurement, 2015.
5. EURACHEM Guide, The Fitness for Purpose ofAnalytical lvlethods -A Laboratory Guide to Method

Validation and RelatedTopics, 2"ded., 2014, ISBN 97a-91-a7467-59-0.
6. EURACHEM/CITAC Guide, Measurement Uncertainty Arising from Sampling: A Guide to Methods

and Approaches, 2007, ISBN 978-0-948926-26-6.
7. EURACHEM/CITAC Guide, Traceability in Chemical Measurement: A Cuide to Achieving Comparable

Results in Chemical Measurement) 2003.
8. EURACHEM Guide, Selection, Use and lnterpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes,2"ded.,

2017.
9. A. LlareB, B, CuMeoHoB, ,,AHa,,vr,,g{V r.i3MepaaHrr", Bt ,,Memponozua u u3Mepaomelrqo

mexHu\d", K{uta-cnpaBoqHxH 3 3 roMa, noA o6qara peAaxqx, Ha npoO, A,T.H, Xprcro PaAeB,

roM 3, CoorpeiA, C., TraBa 11, c. 93-348, 2012, |SBN 978-954-334-094-1,
10. f. TaceB, 1,1. LleHeB, [,4, L]lrpKoBa, n. 3nareBa, np,iroxeH,ie Ha crar,icrr'.reKhre MeroAr,r B

c,4€TeM,4Te 3a ynpaB,leHxe Ha kaqefisoro, l43AarercrBo XuMe pa, 2007, lS B N 978-954-9775-33-4.
11. l. Miller, J. Miller, Statistics and Chemometrics for Anall,tical Chemistry, 6th ed., Pearson Education

tim ited, 2010, lS BN | 978 -0-213-73042-2.



12. T. Ryan, [,4odern Experimental Design, 2007, John Wiley & Sons, ISBN: 97A-0-477-21011-1.
13. P. Boumans (ed.), lnductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy, Part 1: Methodology,

lnstrumentation and Performance, John Wiley & Sons, 1987, ISBN 0-471-09686-5
14. P. Boumans (ed.), lnductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy, Part 2: Applicatjons and

Fundamentals, John Wiley & sons, 1987, ISBN 0-471-85378-X
15. S. Hill (ed.), lnductively Coupled Plasma Spestrometry and its Applications, 2'd ed., Blackwell

Publishing Ltd, 2007, ISBN-13: 978-1-4051-3594-8.
16. J. Dean, Practical lnductively Coupled Plasma Spectroscopy, lohn Wiley & sons, 2005, |SBN-13 978-

0-470-09348-1.
17. Agilent Technologies, Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy (MP-AES): Application

eHandbook, 2016, 5991-7282EN.
18. J. Pawliszyn (ed.), Comprehensive Sampling and Sample Preparation: Analytical Techniques for

Scientists, Elsevier, 2012, ISBN (print): 978-0-12-381373-2
19. L. Wu, C. Zheng, Q. Ma, C. Hu, X. Hou/ Chemical vapor generation for determination of mercury by

inductively coupled plasma mass spectrometry, App lied Spectroscopy Reviews,42 .2007l,79-102.



Ao AeKaHa Ha XO

Ha nY "n. XxneHAapcK4"
rp. [lnoBAr.lB

AOKNAA

Or Aoq. A-p B onera CreOaHoBa,

Pr,xosoAhren Ha (areApa

AHanr4Tl,l,rHa xrM14, ,1 RoMnloTbpHa xhMrlt np, XhM,iqecK OaKynTeT

YBalxaeMl, r-hAeKaH,

Ha 15.09.2017 ce npoBeAe 3aceAaHxe Ha pa3u.lhpeH KareApeH cbBer Ha RareApa
AHonumuqHo xuMua u RoMnktmbpqt xuMus, Ha ocHoBaHhe Ha 3anoBeA Ha Pelropa P33-3747
om 21.07.2077, sbs Bpb3Ka c oTKphBaHe Ha npoqeAypa 3a 3au{xTa Ha AkcepraqrroHeH rpyA 3a

HaygHara creneH ,doKmop" Ha peAoBeH AoRropaHr KbM KareApa Ats,a,.urvlt1a xuMuA u

xoMnlolbpHa xrMr, - C,naBa Xp(croBa l-loHeBa no
Odndcm Hd eucwe oap$oedHue : 4. npupodqu Hctyt<u, MdmeMqmuxo u uaSopuomuxo;
npo$ecuoHdnHo EdnpaeneHue: 4,2. XuMuqecKu Hdy$u,
doxmopcxo npozpono " AHonufiuqHd xuMur",
c ArcepraqhoHeH TpyA Ha TeMa:

,,Ko Mn @ mbpH o u H me pn pe m a qu a n o au 6po t4u o H Hu c ne xm pu t'

c HayeeH p-bxosoA Ten npoo. AH nnaMeH HxHoroB neHqeB.
3a o6o,xAaHe Ha npoeKTa 3a AhcepraqxoHeH lpyA, KareApeHUrr cbBer Ha xareApa

AHanr4ru,rHa xuM11, 1,,1 Rotunorupla xumrn 6e eAHoRparHo pa3L!ripeH c1,c cneAHxre
xa6v^kItlpaHk 

^t1qal1. npoo. AH t4BaH nerKoB 6aHroa, llly "EnucKon HoHcraHTrH TIpecnaBcktl" (neHcuoHep),

O6nacr Ha BO:4 nphpoAH14 Hayxh, MareMarhka ,1 ,H+opMaruKa; [lpooecroHanHo
HanpaBneHxe: 4.2 XuMuqec(h Hayxh; HayeHa cneqlanHocr: TeoperrqHa xrMrfl.

2. npoo. A.H, Bacrn EoprlcoB Aen,]e1t y,at. t,Ou3vKoxvMVA", XfiMfiqeck[ Oarynrer, ny,,n.
Xl,lneHAapckr.1", O6nacr Ha BO:4 nphpoAHx Hayk'1, MareMarrKa u uHOopMar Ra;

npooecl4oHanHo HanpaBreHret4,2 XrlMt4qecRt4 HayRhj HayqHa cneqharHocri Ou3,1Hox,.lMl.1t

Pa3u.rxpeHhrr kareApeH clBer x3cnyua npe3eHraquflra Ha AoKTopaHT CraBa l-loHeBa h
npoBeAe npeABapxrenHo o6ctxAaHe Ha npeAcTaBeHm ArcepTaquoHeH TpyA. oTnpaBeHhTe
Bbnpocr, oTroBoprTe Ha AokTopaHla, npenop-bK/Te L,l3xa3BaHIrTa Ha npxcbcTBaulMTe ca
npeAcTaBeH, B cboTBeTH t npoToxol HbM AotglaAa.

Pa3uJ14peHt4rr Kare,qpeH cbBer B3e cneaHt,|re peuJeHt4t:
1. npeAcraBeHhrr ArlcepraqroHeH rpy4 no o6etr ,1 clAbpxaHye Han-b.nHo orroBap, Ha

l,43tlcvBaY4qra Ha 3PACPE, nn3PACP5, npaBxnH Ra Ha ny h cneL{lorqHl,re,43r4c(BaHu, Ba
XO 3a Hay,rHara 14 o6pa3oBarenHa creneH,,AorlTop'/. EAuHoAyulHo macysa MHeH e 3a
pa3RpraaHe, Ha npoqeAypa 3a 3aqrra Ha An€epral{xrra Ha AoffiopaHr CnaBa XpxcroBa
LloHeBa.

Oandcm Hd eucwe o6posoad4ue : 4, npupodqu Hoyqu, MdmeMomuxct u uH$opMdmuKa;



llpo$ecuoaonao tanpdqneHuet 4,2, XuMuqec4u Hdyt<u,

Ao k fi o pc4o n poe pd M d " AH d n u fi u,.1 Ho xu Mu a",
2. npeMara creAHara Aara 3a 3ao.|.ira Ha Ar4cepraqxoHHh, TpyA: 19 ,Hyaph 2018 r.
3. no npeMoxeHxe Ha PbRoBoAhre,nfl Ha RAXKX, pa3u.txpeHrlrr RareApeH ct,aer o6ct4u

nphe eA[HoAyLiJHo npeAnoxeHhe 3a qneHoBe Ha HayqHo ,t{yph 3a 3aqrlTa Ha

AucepraqroHHr,r, rpyA 3a nprlAo6uBaHe Ha OHC,,Aoffiop", Kaxro creAsa:

BirHL!Hr qreHoBe 3a nnoBal,lBcxra vHrBeoarTet:
7, npo6, dxH Bdcun ApqeoMupoe CuMeoHos, Cy "CB. RnrMeHr Oxpra4crra" (nencrorep),

O6nacr Ha BO: 4 flpxpoAHh HayKr.l, MareMarrlka h 14HOopMarl4Ra; npooecr4oHanHo

HanpaBneHue: 4.2 XrM4recxh HayKx; HaygHa cneqxanHocr: AHanr4Tr4qHa xuMl4r.

2. npob, d.H, UadH nenKoe EoHeoa; Uly "Enrcxon KoHcraHrrH npecnaBcRx"
(neHcxoHep), 06racr Ha BO; 4 nphpoAH, Hay(hr MareMarLlxa u 14HOopMarrrxaj

npooecxoHanHo HanpaBreHl4e: 4.2 Xl4Mrgecxri Hay(x; Hay,rHa cneLlha,lHocr:

TeoperugHa xuMl4F.

3, Aotl, d-p MdpuH UnopuoHoe Poeorrepoa, l,4OX c qO r(t,M 6AH, Coorae, O6nacr Ha BO:4

npnpoAHx HayKr, MaTeMarhRa x rHOopMaflaKa; npooecuoHanHo HanpaBneHhe: 4.2

XhMxgecKU HayRx; Hay,.rHa cneqrianHocr: OpraHl4qHa xr.lMt4r.

BbrpeulHl, qneHo6e 3a nroB.duBcRl,l, vHlnBeDcxrer:

L npo6, d.H. nndMeH Hu4onoe neHqea, Rar. ,,AHanrrr.tHa xuMrla h KoMnlolbpHa xrMrr",
O6rlacr Ha BO;4 nprpoAHh HayKrl, MaTeMaT[Ha h ,HoopMarhxaj npooecuoHanHo
HanpaBneHxe:4.2 XrMil'.teckl, Hayxxj HaygHa cneqharHocT: AHan[Tr49Ha xrMl,li

2, Aot1, d-p Huxonqi Todopoa Koqea, Rar. ,,A{anury,e1a xrlM,.l, 14 KoMnETbpHa x Mr.4r",

XkMr.recHh Oakynrer, ny ,,n. XrneHAapcR[" , O6aacr na BO: 4 np|poAHr.1 Hayxla,
MareMarrKa r rr$oprvralaxa; npoOecxoHanHo HanpaBneHUe:4.2 XrMrl,lecKh Haykx;
Hay,rHa cneLlhanHocr: Teoperr.l,.rHa xuMr4r,

Pe3eoBHl.i ',l,leHoBe:
1. npoh, A,E. feopau HuKonoa A9dpeee, Rar. ,,AHarlaThgHa xl4Mr4r t4 HoMnlorbpHa xlaMxr",

O6nacr Ha BO: 4 npupoAH, Haykr, MareMarrRa ,I |,1HOopMarr(a; npooecxoHanHo
HanpaBneHre: 4.2 XhMhqeck, HayKr; Hay\rHa cnequanHocr: OpraHr,.rHa xrlM14,

lneHcuodep om 2077 a, {BtHUeH}
2. npo*, d.H, Bocui Eopucoe Aentree, Rai. ,tOt43vloxt/Mt4F", XriMh.tecR,l Oaxynrer, ny,,n.

XhneHAapc(r4", O6nacT Ha BO:4 npxpoAHtl Hay(h, MaTeMar[Ka u hHOopMaTxKa;
npooechoHarHo HanpaB/reHre: 4.2 XAMVgecPr,A Hay(h; Hay,{Ha cneq a,lHocr:
Ola3xRoxhMx, (BblpeuieHl

Mon, OaxynrerHhrr cbBer Ha XO Aa yrBbpAh npeAcraseHrre no,rope peu.teHrl, Ha KC Ha
pa3LJJupeHh, kareApeH cbBer Ha RAXKX.

npunaraM npen c ,3Bre'{eHue or 3aceAaHre Ha HC Ha RAXKX.

15.09.2077

Aor.l.A-p B orera CreoaHoBa

pbKoBoAxren HAXHX:......
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IPOTOKOI Ns 10

Ha 15.09.2017 ce npoBere 3ace.qamle rra pa3rlrrrperr xare]lpex o]Be1 xa xalellpa
'-{l1&ruLuqla xuMun r (o]xllor'I,pfla xl][tl]r" Ea ocHoBaH[e Ha 3aloRc.rl Ha PcKTopa P]3-1747 or
2t .07 .2.017 .

O6rrr clcras I2
flpncr,crrar I I
Heo5xo,luu 5poii ra uono/([rerelr x36op 7
IIp chcrcJr.
npo$.1xn llaar Iianron
xpo!0.!xx Ba0llx.qer1.re]r
.Iou.,q-p BuoreIa C 1e(baxoBa

npoll).JxE llnaN{eH lIeH.reB
iloll. r-p Bccc-rrnE KrIcroB
,torl. r-p I l]Jl(o-]ari Ko.rcB
r;r.ac. g-p Kupur Clruur.rues
r':r.nc. r-p Orrrau llyxa:ror
l.t.ac. jl-p .4eflra feopl leBa
f jt.ac.jl-p Bece.ilutla llac(dxeBa
ac. CnaBa UoleBa
Orcrcrn.r r.ac. t-p AlJHcc lell'lriHCKrl

,{rreeen pelr:

l. Ilpe.lrantura sa ,quccprauuorrHr'r, rplil Ea ClraBa Xpuclora lloaera. peloaen
tlor(r'opaHr. c Ha\arcH pcxoBojrxrcr npol!.,qxu fhaMeH llerrqeB la 1e\ia:

.Ro:nnomz,puo unuepnpemoqui Hd a bpn4uofiHu chekfipu't.
O6:racr na n]Jcnrc o6pa3oBaHrre 4. flpfipo-qHfi Ha!(u, Ma1eNtar{(a I] I1tlOop]larxxa
llpo{recuona:uro nanpaBncru€: 4.2. XflNrr.rccxfi Hayxfi (AHaiuJTxqHa xnvur)
3a rrpuroSulale rra oSpa:orare-nna u nayuHa creneH .lxoroop':
2, fiacyBaxe la rpeiuoi(errue ia on(puBaHe Ha npole.qypa 3a npxclxj{aHe Ha

o6pa3oBarcrHa r BayqEa crelleH "rlo(1op" Iil llayura clequiLruocr TeoperuqHa xuNr,l,
3. flpel:roxcnuc :a na)rrtro xvpn

flo nr,pRa roq(a ol jrreBlin, pe-q ,]oq. CreibaHoBa rarc .ryrvara Ha CnaBa UoEeBa ,Ia
npc)IcTaRx cBoeTo el{cno3e. c,'terl xpellcraualero 6eure orripurir nucrycua.

flpoo. rrlcn.IcR: IoBo-,IeH c6v oL rlpe:lclarurero, c xpellopcxa lor(ropaHr6r )Ia S rilc ro-
\'repen. Pa6orara c ar(D'a-'IIJa, llocT[rHaTrr ca .1o6p[ pe3)jrrar!. Br,xpoo ca]ro c 6nnepxu
clrccu .rr crc pa5orruu'/

I{onena: fla.
flpot}l. lle"ruea: flpenoplxara lru e pe3ynrarure ra ca no-crlcrerlaru3llparlu. Aa ce or.qe:rar

pe3yjlralure or xplIxocl1re. BLlrpoc ltrlale xit xySiluKalluu B rlyx6 Ia'l

UoIieBa: He. Eo uMaNl r,v6nfiI{auxll B.qBe 6r,.]ltapcl{Il cflucaHI,, c n\rnar(T iDaI{Top.
Itpoo. Ilcnqcur A3 ]IIc noilKpcna pa3KpnRaHc Ha nporlcrypara no ?allura.



llpoQ. Banr_oe: Pa6orara e ilrcepra5rrlrna. llpcnopcxara rru e lo(TopaHrtr.tc utle no-

)Bepefi. lIIe [o.{(pefl, pa3(puBaHe Ha npoqelypara 3a 3alllura.
,Iou. Ko.rel: Ba;n;ta ce urpacrrar{e Ha :Jor(TopaHT [{oncaa. PaSorara c ,rl]JccpraSnnra.

ll3roxcnrcro e crerualo. I{ a3 xpexopr,glan rla 5r,rle xo-)Bepera. I,luarl rurxon npenopct(u. B
Harranoro Ha ilrrTcpaT,vpH[, o530p e,qo6pe li ce la]lal lreJoclarLurir( ut roeefalrlr1llle ]llelotu.
Ilanprucp. 3arrlo rr,porrc cne(Tocrp) r(T) pHrr (opelrau[u'] Ta(a Jror[qec(u ue uDoenoBere
RarraTa rlc-r ila [o.Io6p]JTc c HcIIIo Jocclta cbIIIccTByRaIII[Te NieTo,qII. Ha ErI{o[ ]vtecTa II3(a367
rpa[ira ;1a e no-nporlu::cn.

I]oaera: Tr,pcuu Bprir(ara \{e)r(A\ ene[Tp.].rHoro n,,{oi e crll\ KT\pHoro no.!o6[e Ha

\11]{IlrtHll',l e c r,e,]1are1[1r.

Aotl. Koqcn: l4Marc rcccH ]JHTcpFiin npfi o6parHfl, arrr.ll TBNr. J nl ocraHarlre e no-
rrrfipoK. I Ia xaxBo cc ,:lR-I)I(u?

U.'rrcea:T, ed Hc c -lr(ti\ rrlpJrr',. h,',,(rd.ra,rr,rr< .ru;r,oitr iu J tur",,t.

,4orl- Kouer: Moxe 5r.r'rpxfira ]Ia re(bxrftpare Kattlo pa3Supare llo|recelr ullrepsirr.
/Ip)rara NIlr nperopr,(a e ]la ce o5o6lurl pe3y]r'arlrle u c.;re]l r'oBa !a ce lrarpaBr'r x3Bo]]l]r'e. Te
.qa cc pa3rpaHrJqar rJ.{a o'r,j]ar flo-cncrcNrarurrpaxr,r- ,Ila ce fi3T6(rraT ]J IrpuEocllTe Ea pa6oTaTa,
('nopeJ MeH He e (ope(r'xo Ja ce liat(e. .re pe3ynrarure uMar rrrupo(a nparrTnrrHa Hacorr€Hocr, a
rtc Ii\'raT floTcH]Ifiar 3a Ta(aBa.

flpo$. Iler.ren: I4crav.,14 ns1.1sp14q, qe [peJcraBeH[Te pe3,v-]Iarlt ca l1o3rl tl3cjle,IBarrrrr.
Koulo fle oa BKJlroqeHu B rlpyru pa3paSorKx. Pa6orara flporc.rc rra Hrxo:rxo crarra: orrru\lu3aru{r:
:la ce 1l]rcltn 3alllo oe npaBx c[IeKTpa.illtoTr, n,,lu6|r x tidx !e dnT \lr]111n3: aHaJIrr3 Ha c\Iecu IJ

nileETx!bx(auIt, Ea lloBo cr,erlullenue.

/lo(. Ko.reBr MIIc,rr. .re BlB BcrrG o6.]rac'r. B I(o,,r'o e paSorero r'pr68a lra ce xalpaBfl xo
e:lllH_IBa IJjBO;'Ia fi TaKa nlc CC nOjllICpTarIT npIIHOCUTC,

flpo$. fler.lcn: IlNxla cc. rrc rrNra rrarrpcJltr npu lo(aopanT UoEeBa n xoll(perull
pa3r(puBalrero Ha nporle,rl\.JraTa rro 3arrIUTa.

,4o{. Crerbauoea: PaSo'rara c,:Inccpra6rrnHa. B[xJa ce pa3Blrue npli rorrlopall UoxeBa.
LI irl: lpuopr,vlalr rl3Bo,1rire r nplHocurc ra 5'r,jlar no-(oHtiperau. llo,I(peItr\t pa3(p[]alle xa
tlpo[eI,vpara llo 3aqura- flpelJaraM npe(parrBaHe Ha r c(vcrJrrra.

I rdc\ BJ cc ce rlx( c I I r . r.re.r .. ':r''

llo nropa roqra or IHeRHU, pc,l 6clrc fioi.qoi+icHo Elc r]lac)Ba[e lpe]rJoxeHuero 3a
(lrl(pllBane na ttpouejrypa 3a [pruo6r]BaHc ur oSpa:onarc,rrc Hi\ami crettel ',{o(Top" xo
o6-racr sa Brrc[Ie o6pa3oBaxue 4. llpupo/]Hu Havr(rr. Nrarcr,rarfiKa r Llu4lopMaf{(a.
rrporfecuoualno nanpaRxcHxe: :1,2, Xl]NIuqecIin llil_r- (1r (Ananur11riHa xIINrxr)

flpeg:roxenrcro cc npnc c I1 uaca '3a".

I1o lpela louxa or lrreBr{r, pe/f ja HavqHo xiyprr 6flxa npcjl-loxcxrtl
Br,rrrurrn:
l. npoi|. .lxu I,lBaH llerxoB EalroB lrellcrolrep. lllllrencxu vHr.rBcpclrrcr 'Eruc(orl
Kolcranrun IIpec;rancxn'
O5.uacr xa urclre oilpa:orarr'rc: ,1. Ilpnpo.lnu Eayfir. ltatelralrrKa u ,rH4)opNrar[I(a,
npoifccuona,ruo nattpatsIexxe :1.2 XIINr]{rrEu Havr(J{. Ha\qEa c[euuaxHocr (Teoperx.rHa xuMur)
:.llpo{. rlxH []ac[ir lparoNrr]poB CrlMeollo8 - neHclroHep. Cy "(lB. Kn{NteHT Oxputlc(tr"
OSrracr na BO: ,1 Ilpupolun uay(uj Nlale:,laruKa n un(ropllarrrtra; llpolfeorola:uro

lrrlllpaBJreHre: :l-2 Xu\rfi.rcct(,l Ea)I(lI (AE IIttuqxa xuMun).
l..qou. .q-p MapuH IlnapuoHoR PoroxcpoR. l4OX c UO li1,M BA.H, CoOur.
O5:racl ua BO: 4 llpupoauu HavrlrJ. \rare\{arrrra H xu(bopNraru(a: llpo$ecaolalro
xanpaBxexne: 4-2 Xx\'ruqecI(u HayKfi; (OpraHr'rrrHa xnNrur).
Br,rpeurrn:
.+. ron..r-p H{Fonaii To.qopoB Koire! - llnoB]]r'tBc 1 ylli,]epcu Ie r' r'Ilaxcllii Xu:ren,1apcxu"



Oii:raor na auclre o6paroeanue: ,1. llpupo,lnu Hay(u, lrarellaruxa u ur{ropvarura.
lpod)ecxorranro nanpaB-reHlle 4.6 IlHq)opvalx(a ]I liollxnor-Lprol xay(1 (l,llribopMar]r(a)
5. Iporf. :txl] llxauell Hurio;ro8 llell.re]r - llroBy'ltBc(n !'EltBepclt're'r "llaxcrii X[neH,qapcM"
OSnacr Ha Bxc e o6pa3oBaHrrc: 4. flpnpoilHr.r HayxrJ. Nrare\'raruKa r.r uHrfopNraruKa,
npo(}ccr,rolIanlIo HanpaRneH[c :1-2 Xnvur]H[ HayKx (AHanururrHa xuvlr)
I'e3epBII:
nrrr rra: npo!!. jlxa feopr[ HuI{o-[oB Arr.ilpccB ]rcHclroHcp. [1Y..flaucnii Xu:rexlapcxu"
L)6iracr Ea Brrclre o6pa3oBaHnc: 4. llpr.rpoilHu Ha.v(u. \rareNlarrxa u l1lr(bopMarlll{a.
flpolbecuoEairiro EarlpaB.]lcHuc :1.2 XurvxrrHn Hay(u (OpraHl. la xxMur)
Bt tnperuau: npo+- llxn Bacur EopxcoB nejr.IeR - I Iy "l lancfiii XuneHrapcru"
O5:racI lta Bl1c[re o6pa3oRaHnc: ,1. llpfipo.cHx Hay([r. NlarellraLl'll(a I] ll1l([]opNrar],lKa,

xpo+ecDorr,LrHo HarrpaBrcHrrc 4.2 Xr.rNr[qHu }lay(Ir (TeopeMqEa xlrNrnc)

Ilpe.a:roxefla e rara ::a ]au[r'a Ea 19.01.201Ii.

llperjroxenrrrra ce rnacyRaxa fi flfficxa c ] 1 r-raca ':a".

15.09.20 t7 '-bt44Ilporoxoluur<:
iTL Bana6ason a-l

Prronolrrer KAXKX
hoq..q-p B.Cre+auosa/



,{o ,{eraua
ua Xuuuvecrul lfar<yrre r

AOKNAA

or goq. g-p Beceruu ilop,qaHoB KMeroB - flpeaceaareJr Ha Eayrrno ?nyp[
no fipo[elypara 3a 3aeMaHe Ha a(a,{eM]r!l.tara nirtxHocr .rraBeg acucrent,

B fl .rroB,(rrBcr$r, yHxBepcETer .,flaIIctii XuneHnapcI(r.t"

o6racr ua Bricrxe o6pa3oBaExe 4. Ilpupo;uru Hayrut, Marerla.rlll(a u r.rHlbopMiu.uKa!

npo(becuoHalEo Ea[paBneH].re 4.2 XrrMllqecrr.r nayxn (Aua,'nrrrqfia xxM[r)

Ynaxaelrrr I -u .{eKaH,
yBeitoNrrBau Bu. qe ua 3 oliroMrpu 2017 r. cc npoBele lace:faH c Ha HayqIrol.o r(vpu.

Halraqer() clc 3anoBer ,\ll P3l-1806 or l-5 . 01- 201'7 r.
(ilet rrpolelenua ltouti)pcel r.r3nrrr, ooct,rrclilLre flBHo r.ra(\Biule. xllinoro ,{}pu

nprrc crrc,l o r! perrcHnc, c 5 - 'i./\' ll 0 - 'IIPOTI,IB':
flpe.uara Ha Oa()JtrerHU, clBef llt XuNturrcck{, q)a()l.r.er na rr3Scpe ll-p Elre_luHa

Konctautarroga BEp6aHoDa !a r.rraRcu acltctelrt. B Illonluecxr.r ylluBepclrcr ',Ilat'rcur:i

Xl.relllapc!ir" tro o6:racr na lncute o6paroeanre .1. flpupolnu Havrl.t. \lare\rarllria u

lltl{lop\ral]rNa. npoq)ec oHatiHo HanpaLlrtelrue:l.f Xn\ro.]ec(n lla\I( (AH&rttltuqlla \o\lxr)
rir,Nr riarc,lpa AtlaJIt LiriHa xu\ll,,1 I] l(o\,!nrorr,pHa \tvlr.

Ilpu.roxeuua:

1. llpororo;r or:aceAar.rue Ha HayqEoro xyp!;

03 omoMBpu 2017 r.

flnoB,qrrB

flpelcerareJr Ea LI)I(:

(Iorr. x-p

rl:rerroge na IIX:

3.

1. 2.

4.

(IIpo . 1ru Kpacauup I4oauoo) (npoqr. axH llnaMeE fleu.reB)

(r(ou. r-p Buonera Crc$anori,r)Karurruo I,leanoo)

KMeroB)



AOITJTAA

or .rlort. JI-ll fcopru Irleanor llarpoHoB - flpencelar.er IIa Ha]eHo xypo
I() npoue.qypara la 3ae\lalie Ha al(aleNrnqHara airB)kHocr ,r..raReH AcrrcreHT,
r lllonrllucr(!rl yHIlBepcxrer..fla cnfi XureHAapci{x', no obJlacr IIa B'lcrrre 06pa3oBaHuc
-1. Ilpupo,trru Hayr(u. MarcNtartr(a x uHibopManrKa: npodlecxonarrlo uanpao:rerrue 4.2.
Xrrrruqecru uayru (Texuorortl tta HeopfaHu,{Hr.trc Beuect Ba)

) gaxaeurr r-q AeKaH!

YeelloMqsaNt Bu. qe ua 29.09.20ih. ce npoBele 3acelaHr.le Fra Ha\e oro xypll.
r rir'rHalreuo cBc 3anoBenn Ne P.l3-1805 o.r 25.07.2017r. u Nr p3l -45j 1 or 20.09.201 7r.

Cxe,l npoBelenu, I(oHKypceH u:rlltr. o6cr,xlaHe fi,BHo rrac)BaHe. rtay.rHorr] xyprr
rpfiecJrenHoro petllcHxe, c 5-,3A' u 0-.[pOTl{B,:

llpeilnara Ha (DC rr,u rfaxyrrer X r\,[iqec(l4 ra x36epe l1peEa llerpoea Koc.roca:a
'LrABeH acucTeHT' B II-noB,qtctsc(u yHuBepcr.rTcT',llauc ii XuxeH/,lapcl( ,, no o6.ilacT He
Bucule oOpaloBaHuc 4. flpupo1tIIr Halilrrr. NrareNrarrrra I rnilopuarr.rxa. nporfccrorra:ruo
Ha paBrreHHc tpo4lecuolallHo HanpaB_lcHIre 4.2. XUN,IU,lecl(u lavK (TexHonofLL a
HeoPraHxLrHxTe BeulecTBa) (BM xaTelpa XrrNILlqtra TexHoJtol 14rr Ha tlary,rrer Xrlru,recru,

flpr"roxerna:

1. flporor<o-r or tace]Ialtlle Ha Hayrlrjoto ).yp :

Ilperccnare-q Ha HX

0ln't'
rT:reHosc:

!o leraua na
Xlrvurecr<u {aryrler

-p J1rc6(a AraHacoBa)

1{upun faBasoB)

29 .09 .2017 .t .

LLrosrr'rB

( Iou. I-p

1.

lar ponon)



OQ Xr,*r,aecku Oakynmem
Kareapa O P I A II I,I q H A XItr}/IId fl

Usx. l\b 36/05.10.2017 r.

Ao
AOII. .(.P BECEJII,IH KMETOB
AEITAII
IIA XI4MI{TIECKI,I @AITYJITET
ny "naucuft xllJIEHAApAcKLr"
IUIOBAIIB

AOX,IIAA

or.npo$. rt-p I{.rInu I{ranoa

par(oRoIure_t ttare;1pa Opraautua xrluult

Orrocuo: npeltoxeElre 3a o6rBrtare Ha r<onKypc 3a I.JaBeH actcreHT.

yBAXAEMU IOq. (METOB,

Mo",ra 1a euecere:a pa3rnealaxe RlB OC Ha XO npeltoxexre:a o6rBrBaHe Ha (oH]{ypc 3a

rnaBel acucreHr (erxH) IIo O6racr na BO:4 flpupor.rnu nay(u, MareMaruKa I utoopMar[(a;
llpo@ecuoualrro nanpaa,rcure: 4.2 Xramu.recrr.r navrl; Hay.rrra cneu{arrHocr: OpraHxqHa xEMrir. c6c

cpo( /tBa Meceqa or Aara Ha o6HapolBaHe B IB.

flpu:roNeuue: Ilpenuc-r3lrjreqcH[e or uporoxo:r,\t 2g6/1 1.1A)On \..

OB
()p?dltuuHa xl\tuq

flPoo,.4-P



llpenuc-u:a"re.rerrrre
()1 3ace,qa ue ra
(arelpa "Op|aHrqria xuMnr"
or 04.10.2017 r'.

Ilporono,r JYc 286

Ila 0,1.10.2017 r. ce npoBere :racerar[re ua Kareilpexur cu]el fla (aLe)lpa OplafiIlq{a

xuuug".

O6u cr,crats 8. IlpficbcrBar 8: npo+. ,]-p llfltrH trlBaHoB. Iou. I-p Crena C1a't(oBa.

ao{. ,q-p CrorxKa Hu(oroBa. lou. !-p l|rauex At]r'elroB. !ou. I-p P}N{rfia Ea(allc(a.

nor1. r-p XaH I IcrpoR. loq. l-p Co:rea Aanlo. r:r. ac. .l-p Cranurrnp N{auoloa.

Heo6xo,rnlr 6poii :a noroxure,rcri u:6op 5.

Anererr per:

l. Karpoilr Bl'npocll.

flo r. I or.frreBuu, pejr LrL,Lr Bpt,3(a c o6canc.IaBaHe Ha ()5].Iellrlero Ila crylexrltre.
nporf. 1-p I,I:rllal I,lrirHoR flpe,rtroxx !a ce ori!Brr r,,Ih\p( ril r,rJn(ll Llc creHT no OSllacr Ha

BOr 4llprporHr Hay(H. N{areNraruria r.r uu(xrprrarnra; flpoq)ecrorla!Ho HanpaB-reHIJc:4.2

Xuoruqecxu rrayxu: Ha).tHa cre(u&ilHocr: Opranuvna xuvua.
C:re.q oScroi:irro o6cr,r(raHe, KarcitpcHurr crBer e,qxxoil)lllrto npqe nper-loxcHuero.

!9.9199.99: I{C npearara ra (DC:

fla npuene peueuue :a o6cBrBaHe a (oH(ypc 3a f,qaBeH acucrellr Ito OSnacr Ha BOi
:l flpxpo,,lHU Ha)Ku, Nralevarura u rnrfopr'rarxKa; llpo4)eclloHaurno uanpas-reuue: 4.2

Xuur.recru layta: Hay.tHa cnctua:ruocr: Opl allErlHa \uNtuq,

04.10.2017 r.

rp. flnoB,luB

Ilporoxo:rvar:

(r-p I.



Ao Aerrara

ra Xruuuecxz !!ar<y:rrer

[pII IfY ,,II. XrnerlAapcrui"

Ty1(

IOIT,'IA.[

or eou. l-p Nlaprra iiop.naHoRa AHreroBa-PoNroRa,

Prroeo,rure:r rare,rpa,.XxNrx.{na .rexroxol ur"

foclroillll] ,qe(afl.

Ha 21.09.2017 r. ce cr,croa Kare]rpel cr,lel B (ar. Xuvfirrua rexuonornr- Pa3[renaHa

6e lror6ara na roq. .q-p .{anuo Torrvel Tor.rer 3a rrerrJrareH orrryc( 3a flcpron or ]0.10.2017
r'. .ro 28.09.2018 r'.

I4c(are1o My e sllr Bp!3I{a c flpoll,.rir Bale Lri piSorcra r\r) IIo rrcx]I\ HaporcH npoer(T

no rexHonorxr, )crpoiicrBo n (oHcy\raruBr{ 3a 3arr{ura rla uexlru )lo(yvenrlr tr3BhH crpaHara,

Ha r(oiiTo e u p6r(oBolfiren. C HeroBo cueiicrB[e 6c cKJIroqeH iloroeop uexly I Il1/( ,,flarcuii
Xuxerr.{apc}i!" r f.iro6a,[ En1lpnpaiic Texnono,qxric Kopn., MA, CAUI:.qoroBop IIIIA
Nq984 rra Tena .,(Dopny.rruparre lla 6e3ollacxx rlaclu-:ra. llollxo.qrut! 3a npoem P 1 Ea fp,vfla
fFT. r-AII| . rrncprrnr. '015 )0 -,.

3a u3llr,xltexrle xa jatraqttre lro jroroBopa ocIIoBHo paSoru (o.[e(TItB6T or (arerpa

..XENlll,rHa rex]Io.[orur". (aro 3a Hr(otl 3a,[a!Ii ca BK]tlorIeH[ Ir Ko.rlcru or 4)aK-vxrcra, KaKTo

II B'BI'I]IE}I N3II1,JIHIITC-]IIJ.

AoroBopta e Ha croiiuocr 30 000 lo.rrapa, xaro or rrx ro N1o\reura ca ycBoeHlr o(oro
20 000 ronapa 3a pea(ruRrr, (oHcyNrar[B[, 1c-,ryrur. .uoilr.rnancuparre xa alrapaiypa, Tpyn !r

r{oN{aEllpoB(u.

l,hra lr,:Moxr]ocr, rt,tetioBe or Fiare,qpara,ra noc\rar 3aerocfia r\ry nu \ge5rure
r'cur'fl r HIH. hoe, o Be!e Se .,cIpJDeIo Ipe { i\rrlrl',lxl x \ qe5H3 l o.l,rHa.

lloEacrorrleri ce noJrorB, E rpoeFir 3a (oHl{)pc I{6M MOII c y.racrrc Ha qrcHoBe Ha

(alerlpala 1ro xorlobxa leMillu(a.

9.nenogere Ha KarcnpeHfi, c6Bcr npfiexa enfiHo,tryrxuo rro:r6ara :a ],ql-irrr(aBaHe Ha

Hcrl-rrarcllfi, orlllcli IJa IoII. /:1-p. /(. loHrrcB lI [pc.!-]ara Ha OaK]nrerHm ccBer na yrBBpArI

)rltritriaEalleto lra flell]rate[u, sry otlt] c(! c.rllTaEo or ]0.10.2017 r. xo 28-09.2018 f.

IIpn-rararr uo:r6a or,rou. ,l-p .q- Toluel a rtpelttc or Irpo:toxoJla Ha h-arenpertut caBer.

25 .09 .201'/ r . P!..oBor,nTen -"r"op" r,r, [\d
raou. a-O 

) 
AHienoBa-PovoBa )



AO P-n KATE.IPA XI4MI4TIHA'l llXHOIIOfllII

nv *n,4.r1cr4fi xrrnEHAAPCKl4" nnoB,4l4R

MO]IBA

or aoq. a-p,4auqo ToHqee Toltqeg,

Kare]lpa,,xuMt-rqi{a rexHo.IIof ErI!'

f-xo P-r (areApa,

Morur ,qa nn 6r,ae parperuor lrclr.Irarclr ol!yct<, clrrrTano or 30.10.2017r. ro

28.09.2018r. :a pa6ora (aro pr'xoBollrlTe, Ha flpoeKr rio rexEojlor[r, )crpoicrBo ]t

xoEcla(aTl,tBri 3a 3aqflTa lla IIeHIIIi aoK).I,(cETIr I13BBH CapaBaTa. llo [pOeXTa y.IaCTSyBa ]'t

EauraTa (aTe/Ipa clc crorraEc(Ir aoroBop llo Hfl,{. llonacrollteu ce xoafoTB, llpoe(T 3a

, racrne B Kolr(ypc Ha MOIl.rpe3 yrnBepc[Tera Hu I10 [oao6Ea reMarrl(a.

lIrMaM yee6sa IlaroBapeEocr npe3 To3r{ neprroa.

12.09.2017 r.

rp. IInoBAnB

oou.o-rO.-rrrr.r, 

)f-



TTnosaracru Yxueepcurer "TTor,tcui Xuneraopcxlr"
Kore4pa "Xr,rmu.{xa fexnonofua"

nPOTOKOI Ne 112

oT KaTeApeHo crBeqaHue

npenxc

EHec 21.09.20'17 toA. ce cbcrog cr,BeulaHfle Ha Kar. X[Mr4.lHa rexHoflorlF.

npficbcrBaxa: Aor-1. A-p M. AHrenoBa-PoMoBa, Aoq. E-p T. Arroea, gor1. g-p F.

fiarpoHoB, rn. ac. A-p X. nerKoBa, ac. A-p 14. KocroBa, xuM. )K. Cl4MeoHoBa x AoK.

6.9Y'1xoa

OTclcrBaxa: Aor-1. E-p E. ToHqee - a nnareH ornycK, rn. ac. A-p O. Texeea - g

oTnycK no MafiqxHcTBo.

Craeqaxuero npeurHa np14 cnegHta, AHeBeH peA:

m.1. Kadpoau ebnpocu

AoLl. A-p M. AHrenoea-Poirosa cbo6q , qe Aoq. A-p I. ToHeeB (KbM ceKLlxF

HXT) e Aeno3tapan von6a aa HenrareH ornycK 3a neproA or 30.10.20'17 t. Ao

28.09.2018 r.

l4cKaHero My e BbB Bpb3Ka c npoAbnxaBaHe Ha pa6orara My no

MeMyHapoAeH npoeKr no rexHonor!4r, ycrpofrcrBo 14 KoHcyMarlBl4 3a 3aql,ITa Ha

qeHHu AoKyMeHTu I43BBH cTpaHara, Ha (ofrTo e u plKoBoAurefl. C HeroBo

crAeficrB[e 6e cKr]oeeH AoroBop Mexqy Hl1fl ,,l-laraq,rfi XuneHAapcKx" x Tno6an

EHrbpnpafrc TexHonoAxl4c Kopn., MA, CAlq: .qoroBop Hn.q - Na984 Ha reMa

,OopMynlapaHe Ha 6e3onacHu Macruna, noExoAgull,l 3a npoefi P I na l-pyna FET,

CAI{", aa nepuoga 2015 - 2017 t.

Crqo raxa l4Ma Bb3MoxHocr, '{neHoBe or KareApara Aa noeMar y,]e6Hlre

,q cLll4nnuH no Kor4To uMa 3aHflTuq, Koero Be,{e 6eue HanpaBeHo npe3 [3MuHaflara

yYe6Ha roAl,Ha.

LlneHoBere Ha KareApeHur cbBer npxexa eAuHoAyulHo Mofl6ara 3a

yAbuxaBaHe Ha HenJtareHug ornycK Ha AoLl. A-p. A. ToH,leB. KC peula Aa npeAnoxu

Ha OC Aa yrBbpAl4 npeAnoxeHfiero 3a yA]nxaBaHe Ha HennareHug t\,ty ornycK,

c.fl,4raHo or 30.10.2017 r. Ao 28.09.2018 r.

nporoKon pan: tu1
(xuwr. X. Cr.r/naeonoaa)



llo lerarra
rra Xull.rsecxu !f aryn.rer

lrp[ IIY .,1I. XrreurlapcK]r"
'fy(

AOKJIM

or 1oq. n-p Mapur iioplaroRa AErenoBa-PoilloBa.

Irr,xoto,ln.rc;r ra r e,1pa .,Xnu uvna rexno_toLr.ra.,

l ocr1o-rxH fleKaH,

Mo.rrn npo$. 1-p Marlzurel f{unrar.poe ljlaraxoB ira 6}ne xoaopvBaH xpeflo/taBaren .]a

BOICHe lla irc(lxoHHri (ypcoRe xo :fltcu]IxnuHrne .Xuuuq l]a xpaHlne_rrHriTe npo]lv(T[ I
qacr". "XuMu, Ha xpaHrrre,rixurc rrpolvr(Tu II qacr', u..qprijltl lrerlccrBa B xpaHl1.reJHrrre

npoiryr(Tx" 3a caynca tu or MarllcrBpcr(a rrporpaNla ..XpaHnre,rma xmnta... penoBlro o5y.terixe,

.qRpxaBna nop:L,qKa:

I L'e.\!cc fi17.p

Xuunr l]a xpaaute:rruIe rrpo/,-tv(tu - I qacr (ne(ruiu) - 2xl5\2 : 60 qeca

ll ce.vecmtp

Xnlru;r Ila xparare.rul]'1.e llpoJ](r],l II qacr (ne(q].rx ,I cevr.rnapu) - 3x I 5x2 i 1 5 - 105 qaca

rlvxgtt eenlectra n xparlrrrcirrrrrre rrpolly(r{ (,rreKuxfi r ce\rlHapn) - 2x15x2 + 15 .. 75 qaca

O6lrIo 3a I r,r II ceN{ecrr,p - 240 qaca.

CpencTRara 3a ItpoBe,IeEItre

\1arr'rcr6pcra Irporpa\fa Xparnrexrra

r!axr':rrera.

irc(Ilr.lx rI ceNtxHapri trpu pcr]oBxo oSvqefine

xr\lxr, it6p)riaBHa r1opcqKa Ia 6BiIaT 3a C\rCT(a

Pr,xonogurel rar. XT:

IIo

HA

6.10.20t'7 t.

(nou. a a-PoMoBa)



$ Ilnoearaecxu yxraaepcrarer "floucrai xurexsopcrra,,
Kore4pa "Xuruuqxo texHonon A"

npOTOKOfl Ne 112

oT KaTeApeHO ClBet4aHi4e

llpenrc

AHec 21.09.2017 roA. ce cbcroq cbBeulaH!4e Ha Kar. XuMl/lgHa rexHonoT[r.
llp[cbcTBaxa: goLI. A-p M. AHrenoBa-poMoBa, Aoq. A-p f. Anroea,Aoq.4_p F.

narpoHoB, rfl. ac. A-p )K. nerKoBa, ac. A-p Ll. KocroBa, x M. X. Curueonoea r 4ox.
6. Llyv(oB

OrclcrBaxa: Aotl. A-p A. ToHqeB - B nrrareH ornyck, ra. ac. A-p O. TeHeaa _ s
oTnycK no Mafi,{t4HcrBo.

ClBeulaHraero nper,,tuHa npx cneAHfifl AHeBeH peiq:

m.1. Kadpoeu ebnpocu

Pa3rneAaHo 6e npeAonoxeHraero npo+. g-p MarEaneH ,Qurunrpoa gflaraHoB

Aa 6bAe xoHopyBaH npenoEaBarefl 3a BoAeHe Ha ne(q[oHeH Kypc no Mar[cr.bpcKa
nporpaNra ,,XpaHurenHa x Mt4r" (peAoBHo o6yveHl/le, A.bpxaBHa nop],eKa).

KaTeApeHusT cbBeT npeflnoxrl npo$. A-p M. gnaraHoB Aa 6biqe xoHopoBaH no

fltrcrlfinn,THure: "XuMuA Ha xpaH[TeaHuTe npoAyKTl4 - I ,lacr,,, .Xl4Ml4, 
Ha

xpaH TenHlre npo.qyKTx - ll ,.tacr" t4 ,,Llp(A!a BerlecrBa B xpaH TeflHfire npoAyKrr4,,c

y.le6Ha HaroBapeHocr 240 qaca.

LheHoBere Ha KareApeHxs cbBer eA14HoAyLlJHo np[exa npeAnoxeH14ero.

@/
(xurvr. # cranaeonoaal

['lporo xon u pan :



[o flexaHa
Ha Xalr[.]ecKrl rfaxy,rrer
rpu IIV "fl. Xn,rcHIapcru"

.qoKnAA

or goq. g-p Errena I'. Xopo;oaa
ll1,r{oBo/urer xalc;1pa (Du:u r.ioxauua

f-u {exau,

Mo,ra, :a 1,ve5uata 2017/20lU ro;r. rra 5ular xouopoeaua 225
qaca ynpaxletlu, x ce]lllHapx ro N{arerlarllKa I-Ba .Iacl x trlareMarrl(a
IT-pa uacr ua Haii.teu IlerxoB He,'teB. crvneHr crrcu. "I,ltrNeuepua

$r.r:uxa".
IIpe,l:toxerr uero 3a xoHopoBaH npcrrorraBareJr ce rratara 3arlo.to

Tur.vil,{pb'l' e B Mai:i.irHc,I.so.
flpnJlara\t rpelrc- ri3Blrellelle or flporoxo.,l ".\|l 147 or 15. 09.

2017 rog.

15. 09. 2017 r
fLron;rn

p-n. KaT.:

AorI. n-p E. Xopo:oaa



Ilpenzc - usrreveuze
or 3aceAaHI,Ie ua ra'r. @ugltroxIlMz-s

TIPOTOKOJI Il!147

.!,rrec, 15.09.2017 r. ts Kale,,tpa "(Irlr:rlnoxrlllnq" ce [poBe.qe Kare.lpeu
C'IrBCT.

flpucr,crear: xort. ll-p F. Xopo;oaa, npo$. rxn B. !e"rvce, ,qou. /,I-p H.
!ruresa. xuunr NL feoprncua u xunur I[. jte.,rueaa.

Olcrcrnar: ,tou. .q-p NI. Cro[Hoea ( r orrrrrcx ), rLr. ac.;1-p lJ. Ilerpot (a
orr,vcx ). ac. B. I'lsaHora u ac. I LK'r,H.reBa - a nraii.ruHcrso.

KareEpeuulr crecr ce lpoBe.re npx c-le.xHxq .qHeBeH pcA:
1. YueSrrr nlrpocu
2. Tcxy rrru

Ikr 1 .r. lou. l-p E.Xopo:looa npe,1.loxu ua KC ga 6rgar xorropoeanu 225
qaca y[paxHeHu, l,t ce\Iunap[ no NlateMarxKa l-'racr lt llarevarlIxa Il-vacr na
Flaiilen flerxoa HetreB, cr.v.qeHr cnc[. .,llrlxerrepHa (Dr3x(a" 

.

flpe.q"rroxeH uelo 3a xoHopoBaH tpenonaBareJ ce HaIJlata, 3arroro
T[Tynqpbl e B uai:i.ruHcrBo.

flpe.qro;ireunero Scure o6c rgerro i.r lpncro Ha I{C.

15.09.201 7 r'. llporororuar:

( M. feopnreaa )



,4o .ueHoBere Ha <DC

Ha XuMuqec(r4, !haKyrTeT

AOK,IAtr
oT jtoU- I-p BecenuH K\IcToB

AcKaH Ha XuN u.lecK a rfarvlrer'

YBaxaeN x,l,terroBc Ha OC.

BLB Bpr,3Ka c o6*neiraBaHero lta qacoBcrc no Aln..ltriicKu e3 K B a-ge5HHTc

nraHoBe rra creurarHocr,r'r'e rr,e $ax,v,rre,ra lpe3 nl,pBr.J, ceNjecr,p Ha vqeitrxra
2017,r2018 rcnuHa, pe.qnaraNt Ia 6r4tu xouopvsaau 280 ,laca ).npax ellu, Ha

Koucraurrr KpacuuupoB Kp hc reB.

10 oxronepu 2017 r o1. ,4e(alr Ha X(D:

(nou. I-p B. ItueroB)



nn0BAIBcK14 vHt4BEPCHTET,, nAil il4 14 X14 II E H[APC K14',

yn. qap Ac€N'Nh 24. A UnoBArB-4000, S}nmpm

Q$ Xurvruuecku 0akynmem
Ier X5S 32 i 261 442
oar. 35932i261403

Ao npeAceAareni Ha

o6u.loTo ct6PAH14E
Ha X,rMr4qecRt, Oa(ymer npu

fl/losAr4Bcxxr yHr.i sepcl{Ter

,,nallcvfr xxneHAapcxx"
ry(

AO KN AA
or 4oq. 4-p Becearar flopApHoB (MeroB

Aekafl Ha XxMuqec(u, OaxynreT

YBaHaeMa,qoq. A-p CrcoaHoBa,

O6eKr[BHxre pe3ynraru or HaHArAarcryAeHTcHa xaMnaHha 2017 cogar, qe XrMrqeckkrr
<faxynrer ae vcnnea aa noeArox,i atoa(T,ista o6pagogarenHa cpeaa. B pe3y,ntar Ha Koero, 3a o6y,reHxe
B Hero ca 3an,4caH!r r,r3Rrro.rure,nHo Marbx 6poi cryAeH nlpsoxypcHxqx. Ha6^oAaaa ce x reHAeHqu,
3a ornrcBaHe ur,i ornaAaHe Ha cryAeHTu or topHtile (ypcoBe. ToBa nposox[pa xpu3a B oc,iryprBaHero
Ha ayAxTopHa 3aeTocT no vHAt/!,BVAyaAHu-re nlaHoae Ha ro,liMa qacT oT npenoAaBaTenxTe B't B

Oaxynrera, KaKTo r,i xpxrr,r.rHo yBe,nuqasaHe Ha Hera BH|IF 6araHc no 66AHela,
B pe3ynrar Ha B-b3Hr,iHHa,nara crryaqrr, ctirtaM 3a MopaneH Abnr, Aa noeMa orroBopHocr u Aa

noAaM ocraBKa B cpeAara Ha MaHAara Mu karo Aexar Ha x(D.

B,4AeH e apoBa.n B ycvn4qfa Mh 3a MoAepHu3aqx, u yKpenBaHe Ha oaxynrera, a cbu.lo x B

pea,n/3aqxrra Ha 3anoxeH,4Te B Morra MaHAarHa nporpaMa ,, HAPMA" qen,|. BuAHo e crulo, ,.]e ronrMa
qacT ot crparerxsra Mx He cpeqa noAKpena BbB u x3Bt,H OaKy,[TeTa.

C Hacrorulx, AoknaA, Mone Aa xH(DopMl4pare LrneHoBeTe Ha O6UoTo cb6paHxe Ha XO, 3a Aa ce
noAroTBx x36op Ha HoBo AeKaHcxo pb(oBoAcrBo u ctr,nacHo q.n, 35 oT 3BO Aa npleMerc MoflTa ocTaBxa

Ha creABaqoTo HeroBo 3aceAaHue.
llpx3oBaBaM, K-bM aKTuBHa AucKycr,4, 3a lbpceHe Ha AoBV hAeh A peuteHrs 3a pa3Bltl-t€ Ha

xriMxqec(xfl Oaxynrer, xaxro ,i r13lr.bgBaHe Ha flpoaKT[BeH u ycneue! AeKaH. 
,/

2t.os.2o17t. cyBax(eHxe: I /(rl
6ou. e. x,e'oo 

{r/ 
L/ "




