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y,re6Hara 2018/2019 r. peloBHo o6yreHue. (amo cnenBa:

l. 3a cneufia,rHocr MelurlxHcr{a xurrxr:

- rxcuunnxHa OcHoBn Ha xnMxrra c xopapryM 60/15/60 Ha xopapxyNr 6010/75.

2. 3a cneurarrHocrir AHanm r (oHrpor u XuMn, c Mapr(erxHri

- lncqxofuHa OcHoB! Ha xxMflrra c xopapryM 60/15/,15 Ha xopap[yM 6010/60 g

- lucqrrlflxHa HeopraHnqHa xxMu, c xopapnyM 60/15/45 Ha xopapryM 60/0/60.

3. 3a cneuranHocr KoM arcTbpHa xurflir:

- ,q cuxfl,,rxHa O6rua n fleopraHrrHa x M , I qacr c xopapxyM 60/15/',15 Ha xopapulr{ 60,10160 n

- nncunrl,rnHaO6urauHeopmH.rHaxuMlrllqacrcxopapuyv60/15/45HaxopapuyM60/0/60.
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Clcras sa (areApelrrl, cbBer 7. flp[crcrBm 7: Aoq A-p Baru Jleroaa, rou. ,4-p llop,Eaulca

ArMosa, ,qoq. ,E-p lleu MapnaoBa, rn. ac. ,q-p ilopgaura Crer[aaora, rJr. ac. a-p Asroanera

Aurenauem, rn. ac. a-p falrr Touven4 m. ac. a-p Kupu.lra CrofiHoBa.

or ,ereBrrrrr peA rro r. 2. V.re6ru rrnpocu:

2.2. Pagnrexrase Ea rrpealroxeurre 3a aroyarrBaqru o yue6rare rurErrroBe 3a crreqriarrrocrl

Me,[BIJEEc(a xrd\,rur, Aua".ul3 }r (orrrpoJr, Xulaaa c uapreruur rl KoMrrroaapua xlrMq, or

,qe6sara 2018/2019 r. peAoBEo o6yqeuEe.

IIo r.2.2, or ,uEeBIIn pe,{ ao[. ,{-p BaIIf, .IIer(oBa o6ocBoaa arrya.]rr8aqbrra B J re6rr.rre

marroBe 3a crreqrrarrrocT[ MeArrluucr<a xx\rxr, AHalni3 rr (oErpoJr, XrrMr-lE c MapKeTIim E

Kournoopua xrnuru or y.re6uara 20 I 8/20 1 9 r.

Ilpeanoxesngro 6e no4rpenero or Aou, A-p neu MaplruoBa H .uou. a-p fiopaaura fluvona r
[oaJloxeEo Ira flracyBaEe.

Ilpe,anoxeH[sro 6e [puero e,qrEoA]Erro.

06.12.2017 r.
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/Mnrega CiraBoBa/
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Ha racc,laHqe 1la KdreltpeHm cBRe'I Ha liare,rlpa AHairrTx.rHa xuNtl1rl ll t(o\rnroTRptia

xuvaq" 6cnrc pa3r.ileAalro fil]cilloxefire 3a qaorusHa npo)trHa B v.re6rrrq n.rlax Ha

Nlaluclrpcxa nporpa:,ra ..CncxrpoxnNuqel aua,ru3". OcHoRaHxe 3a rr.1c(\.rrrpaHara

npor\'rrHa c flltLroNiI]paHero Ha rr6pBlt, lrl]rl!cri cryreHTx or HoBal.a ctleulla]ll()cr ..AHalx3 u

FoHlpo"r_ OliC Ba(&taBLp. Korrro oa li3vrtaBaru llrlion Lracrrr or N,rarepua[a. B(]tk)rtcH B

npca no ..l lpoSorroll otoB(a - Nrcro:tu la pasxaraHe. pa3,IcirHe 1t tolqeu.rprpaxc '. Clcl
rurcI(vc{r, KCI l JracyBa clllro:fyu}lo cltelllloTo npcjlltoxeEle 3a npoN rHa;

- flttcuurrruuara ..1{oN{6uEupanl'1 xpoNrarorpaiDcNi texll]l(r" c xopapx]N,r (20,10i20) 3a

rJ tt ,t I,i,.,.\,ict.t! jt r lI n \0, - l. . ,,rHL, uo\"( l.(. ..,r t.i q Hf!.toqlt r,t. rs,tcrr r. r ..

o3Snpaeilta:l! craHc aa,l!,Jititirelllta lta t\'rrcroro Ha jllrctll'lllj]xrrara..llpoSonofrotoB(a -

uero,lrr 3a pal,ltraler pa3lcnqEe Il (otrqerrrpupaHc". f]tl]1irra ltpot\,rrHa Ia 5rt1e

BrrBeIeHa r'r B rlal uci}pc(ara rrporpava 3a lleclleulranrcrfi IIo C)te(rpoxu\r\rltlrcH aHarlu]

3a.,1o.ruo o5!verrue.

- B cExc!(a la xt[iupae]\{u juJcuIllilxlli oe npel.iara I c(unirJHaLa ,.Cr,rperrenuu

TenJeuqxu B npo6oroltl o los(a ra c xopapn\.Nr (20i0i20) 3a jajtorrHo rJ (3010,/30) ra

peioBlro oilv.rcHrrc,

I Ipnlararu rrpenuc r3RJcrtcHle or rrpor(xona Ha ttare;1peflu, ctrBer.

Paroaoguren KAXKX04.12.20t7

AorI.I-p Buorera CreOaHoBa
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u r(orntcH rrrprpaHc"-
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flpe,qroNeureT o ce o6clIrr u npue c 9 fnaca ,ia".
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O6qa u aeopraHr.rxa xu[ri, c MeroluKa Ha o6yqeHrero no xxMx,

Veaxiaeru Aorl. KN,reros,

Nlonr,Ia sHecere B1,B OC Ha XO 3a o6crrqaae x )TBrpxAaBaHe Ha yrre6Br npo.paNrx Ha

clleuxanHocT MenxrurHcKa xxMHr 3a c-te/fHuTe ocHoBHu aucuIlIIJIuHlt. c6r-rlacHo vqe6Hu, IIJIaH Ha

cneUual'IHocrra! )-rBlp:reH c peueHue Ha AC nporoKor lre19/29.05.2017 r.:

l. OcHoBU Ha xuNrHrra c xopapryM 60/15/60 x

2. Heopraur.rna xrun{ c xopapnyM 60/0/60.
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,qrrMoBa, rou. a-p flera Mapunosa, I. ac, ,{-p fiop4arrxa CreQauooq rn. ac a-p Anroanara

AureraseBa, rr. ac, g-p Ialrr TonseB4 rrr. ac. A-p Krpr",ra CroinoBa.

or aueBrrwr peA rlo r. 2. Yue6nu nrnpocrl:

2.1 Pa3rnexra.Ee rra y're6gli [porpaMr tto ocnoBulrre ,4rcul-t[Inlrrlz - ocgoBu Ea xlrMlrm E

Heopranr.tuua xraraua - 3a crreqli luocr MearrEncra xuuru, c-ruacao yre6nul ntrau ua

cleqriar'rrrocrra 3a ) {e6sara2077 D078 r.

IIo t.2.1. or alreBsli-s pe.{,.qoq.,q-p Bans JIekoBa [pe,4roxl' sa pa.sraex'4ane yue6uu

nporpaMq 3a oclroBlrlrre alrcq[TIJIIIITE - Ocqonlr Ha xTlMtnsta fi Heopraureua XI'IMI'I, - 3a

cnequa.mroct Meruulngc(a xr,lMlirl csrracEo y're6uru unaa sa yre6wa 2077 D0l8 r,, upuer ta

AC. yq96u[Te rrporpaurl 6o<a o6clAesr.r u rloa]IoxeE[ Ira rffloyBalre.

IlpeAroxenrero 6e nprrero eArrlro,qrnlEo.

06.12.201'7 r.
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/Mrrelra Crasosa-/
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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))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Медицинска химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Основи на химията 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

12 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории 
и закономерности в химията, да изгради у тях умения за решаване на изчислителни задачи по обща и 
неорганична химия и да формира практически умения за лабораторна работа. В теоретичната част на 
курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни теории за природата на 
химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на които те се подчиняват. 
В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за наименуване на 
координационни съединения. В семинарните занятия се изучават методи за решаване на 
изчислителни задачи по обща и неорганична химия, които студентите използват в тяхната 
експериментална работа на лабораторните упражнения. В лабораторните упражнения се прилагат 
знания от лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в 
химична лаборатория, извършване на основни химични изчисления и операции и анализиране на 
експерименталните резултати. Теоретичното съдържание на курса е разработено съобразно факта, 
че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с познания по химия, 
математика и физика, получени от средното училище. В курса на обучението си, студентите са 
подпомагани и насърчавани в своята работа от ръководителя на семинарните занятия и 
лабораторните упражнения. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са 
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, изучавана през 
втория семестър, така и на химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

Компетенции 

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

 Теоретичните основи на общата и неорганична химия. 
2. Ще могат: 

 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на 
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване, 
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране; 

 Да приготвят разтвори с масова част на разтвореното вещество в разтвора (%), моларна и 
молеквивалента концентрация; 

 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати; 
 Да изравняват уравнения на йоннообменни и окислително-редукционни процеси; 
 Да решават задачи от състав на веществото; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна 

концентрация; 
 Да решават задачи от смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и 

молеквивалентна концентрация; 
 Да решават задачи от разреждане на разтвори; 
 Да решават задачи от разтворимост на веществата в т.ч. задачи за приготвяне на наситени 

разтвори, ако се използва кристалохидрат, задачи за намиране на масата на 
кристализиралото при охлаждане на разтвора вещество и др. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  135 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Семинарни занятия (15) 

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  225 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по Химия, Математика и Физика, 

получени в средния курс на обучение. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Номенклатура на неорганичните съединения, История на химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Основи на химията включва лекции, семинарни занятия и лабораторни 

упражнения. Лабораторните упражненията и семинарните занятия по Основи на химията са 

задължителни. В лекциите са разгледани теоретичните основи на общата и неорганична химия – 

съвременни представи за строежа на атома, природа на химичната връзка, координационни 

съединения, видове химични взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие, 

дисперсни системи. Особено внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия, 

теория на електролитната дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен 

процес, неутрализация и хидролиза на соли. В семинарните занятия се решават изчислителни задачи 

от състав на веществото, концентрация на разтворите, разтворимост на веществата. Лабораторните 

упражнения включват теми от лекционния курс. Те изцяло са съобразени с факта, че са първите за 

студентите упражнения по химия, в които се формират навици за работа в химична лаборатория, 

създават се умения за извършване на опити и анализиране на получените резултати.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ООссннооввии  ннаа  ххииммиияяттаа  

Тема часове 

Строеж на атома 

Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната 

обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома. 

Вълнов модел за строежа на атома. Вълнова механика. Физичен смисъл на вълновата 

функция. Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в 

многоелектронните атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и 

енергетични диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро. 
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Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система. 

Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система. 

Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите. 

Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.  

3  

Природа на химичната връзка  

Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, Лангмюир-

Люйс. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и 

поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насищаемост и 

валентност. Насоченост на химичната връзка. Молекули с кратни връзки. Нелокализирана 

химична връзка. Донорно-акцепторна връзка. Метод на молекулните орбитали (ММО) – 

основни понятия. Свързващи, антисвързващи и несвързващи молекулни орбитали. 

Порядък на връзката. 

5  
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Химична връзка в кондензирани системи. Междумолекулни взаимодействия. 

Водородна връзка. 

Кристално състояние на веществата. Обща характеристика. Видове кристални 

решетки. Атомна, йонна, молекулна и метална. Полиморфизъм и изоморфизъм. 

2 

Видове химични взаимодействия  

Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции, 

протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи. 

Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните 

елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси. 

Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата. 

12  

Координационни съединения  

Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на 

химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ) 

и теория на кристалното поле. Спектрохимичен ред. Цвят на координационните 

съединения. Двойни соли. 

7  

Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично 

съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията. 

1 

Химична кинетика 

Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на 

реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Молекулност и порядък на 

химичните реакции. Активираща енергия. Зависимост на скоростта на химичните реакции 

от температурата. Скорост на химичните реакции, протичащи в хетерогенна среда. 

3 

Катализа 

Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при 

хомогенно и хетерогенно каталитични процеси. 

2 

Химично равновесие 

Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на 

химичното равновесие. Фактори, влияещи върху посоката на химичното равновесие. 

Химично равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост. 

3 

Дисперсни системи 

Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на 

разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори. 

Парно налягане. Температура на замръзване. Температура на кипене. Осмотично 

налягане.  

Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на 

електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента 

на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити. 

Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити. 

Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори. 

Буферни разтвори. Неутрализация и хидролиза на соли. 

Колоидни разтвори. Обща характеристика. Класификация. Методи за получаване на 

хидрофобни колоидни разтвори. Свойства на колоидните разтвори. 

Сорбция. Основни понятия. Адсорбция из разтвори. Приложение на адсорбцията. 

14 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  1 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 1  

Общ брой часове: 60  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

І Колоквиум върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
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ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 

 

ББ//ССееммииннааррннии  ззаанняяттиияя  ппоо  ООссннооввии  ннаа  ххииммиияяттаа  

тема часове 

Тема І. Състав на веществото 
1. Изчисляване на масовата част (%) на атомите на химичните елементи или 

на молекули в сложни вещества 
2. Изчисляване на молната част (%) на атомите на химичните елементи или на 

молекули в сложни вещества 
3. Определяне на емпиричната формула на вещество по данни за масовата 

част (%) на атомите на химичните елементи в състава му 

3 

Тема II. Концентрация на разтворите. Разтворимост на веществата 
1. Масова част на разтвора (%) 

1.1. Смесване и разреждане на разтвори с концентрация в масови части (%) 
2. Моларна концентрация 
       2.1. Смесване и разреждане на разтвори с моларна концентрация 
3. Молеквивалентна концентрация 
       3.1. Смесване и разреждане на разтвори с молеквивалентна концентрация 
4. Връзка между различните начини за изразяване на концентрация 
       4.1. Връзка между концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
       4.2. Връзка между концентрация в масова част (%) и молеквивалентна 
концентрация 
5. Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и моларна концентрация 
6. Смесване на разтвори с концентрация в масова част (%) и молеквивалентна 
концентрация 
7. Разтворимост на веществата 

10 

Колоквиум І върху изчислителни задачи 1 

Колоквиум ІІ върху изчислителни задачи 1 

Общ брой часове: 15  

Колоквиум І върху 50% от учебния материал  
Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  
КолоквиумІІ  върху 50% от учебния материал 
Провежда се през 15-та седмица от семестъра 

 

ВВ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ООссннооввии  ннаа  ххииммиияяттаа  

тема часове 

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната 
лаборатория. Техника на безопасност. Начини за изразяване на концентрация на 
разтвори 

1.   Лабораторни химични съдове и прибори 
2.   Основни лабораторни операции 
3.   Запознаване с единиците за маса и количество в химията 
4.   Начини за изразяване на концентрация на разтвори 

4  

Тема ІІ. Приготвяне на разтвори 
1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част (%) 
2. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с масова част (%) като се използва 

кристалохидрат 
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация като се използва 

кристалохидрат 

4 
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4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с моларна концентрация, като се 
използва кристалохидрат 

5. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с молеквивалентна концентрация, като 
се използва кристалохидрат 

Тема ІIІ. Разтворимост  
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат в зависимост от 

температурата 
2. Топлинен ефект на разтваряне 

4 

Тема ІV. Атомно - молекулна теория I 
1. Количествено определяне на кристализационната вода в кристалохидрат 
2. Определяне на качествения състав на основен меден карбонат и 

съдържанието на меден(ІІ) оксид. 
3. Определяне на молеквивалентната маса на метали 

4 

Тема V. Атомно - молекулна теория II 
1. Определяне на моларната маса на въглероден диоксид  
2. Определяне на молеквивалентната маса на калциев карбонат 
3. Определяне на състава на твърдо вещество 

4 

Тема VI. Химична кинетика 
1. Определяне на зависимостта на скоростта на химичните реакции от 

концентрацията 
2. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции 
3. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на 

химичните реакции 
4. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции 

4 

Тема VII. Химично равновесие 
1. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху химичното 

равновесие 
2. Влияние на температурата върху химичното равновесие 
3. Влияние на концентрацията на оксониевите йони върху химичното 

равновесие 
4. Хетерогенно равновесие 

4 

Тема VIII. Катализа 
1. Хомогенна катализа 

1.1.  Каталитично разлагане на водороден пероксид в присъствие на 
катализатор железен(ІІІ) хлорид 

1.2.  Каталитично окисление на Mn(II) до Mn(VІІ)  
1.3.  Автокатализа. Редукция на Mn(VII) до манган(II) 

2. Хетерогенна катализа 
2.1.  Каталитично разлагане на водороден пероксид в присъствие на 

катализатор манган(ІV) оксид 
2.2.  Каталитично влияние на водата при взаимодействие на магнезий с 

йод 

4 

Тема IX. Електролитна дисоциация 
1. Определяне на привидната степен на електролитна дисоциация на силни 

електролити 
2. Електропроводимост на твърди и стопени соли 
3. Електропроводимост на разтвори 
4. Електропроводимост при разреждане 
5. Движение на йони в разтвор на електролит 
6. Електролитна дисоциация на основни и амфотерни хидроксиди 

4 

Тема Х. Разтвори на електролити. рН на средата. Хидролиза на соли 
1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори 
2. Приготвяне на ацетатен буфер 
3. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на силна киселина със 

слаба основа 
4. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със 

4 
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силна основа 
5. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със 

слаба основа 
6. Влияние на температурата върху степента на хидролиза 

Тема ХI. Електрохимични свойства на разтворите  
1. Ред на относителна активност на металите 
2. Ред на относителна активност на неметалите 
3. Електролиза 

3.1. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид 
3.2. Вътрешна електролиза 
3.3. Анодно разтваряне на мед 
3.4. Анодно разтваряне на мед в разтвор на натриев хлорид (получаване на 

меден(І) оксид) 
3.5. Никелиране (отлагане на никел върху мед) 

4 

Тема XII. Координационни съединения I 
1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли 
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения 

2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II) 
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), алуминий(III) и хром(III) 
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II) и кобалт(II) 
2.4. Изомерия при координационни съединения. Хидратна изомерия 

4 

Тема XIII. Координационни съединения II  
1. Йоннообменни реакции с участие на координационни съединения 
2. Получаване на хелати на мед(ІІ), никел(ІІ) и алуминий(III) с бидендатни 

лиганди 
3. Получаване на двуядрени координационни съединения 
4. Приложение на координационните съединения за доказване на токсични 

вещества: 
- доказване на кадмий(II) йони 
- доказване на хром(VI) йони 

-  

Тема ХІV. Адсорбция 
1. Адсорбция върху въглен от течна фаза 
2. Адсорбция на йони от водни разтвори 
3. Зависимост на адсорбцията от природата на разтворителя 
4. Хроматографско разделяне на железен(III) хлорид, меден(II) сулфат и 

кобалтов(II) хлорид 
5. Адсорбция върху катионити и анионити 

4 

Тема ХV. Колоиди 
1. Получаване на колоидни разтвори 

1.1. Получаване на емулсия 
1.2. Получаване на колоиден разтвор на железен(III) хидроксид 
1.3. Установяване на заряда на колоидните частици чрез капиляризиране 

2. Свойства на колоидните разтвори 
2.1. Оптични свойства (промяна в цвета на колоидните разтвори) 
2.2. Електрични свойства (установяване на заряда на колоидните частници 

чрез електрофореза) 

4 

Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 

теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по 

тяхното изпълнение. Особено внимание е отделено на самостоятелната подготовка на студентите за 

посочените в учебната програма колоквиуми на лекционния курс и на семинарните занятия. В 
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самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и 

ръководителите на семинарните и лабораторни занятия. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия I част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов, А. 
Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, В. А. 
Попков, А. А. 
Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, А. М. 
Голубев, В. Н. Шаповал 
М. Б. Степанов 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

Д.Шрайвер, П.Эткинс Неорганическая химия том 1 „Мир”, Москва 2004 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Ю. В. Алексашин Общая химия  
Макет плюс, 
Москва 

2012 

А. М. Голубев, 
Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
В. Н. Шаповал 

Химия Юрайт 2014 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

Julia Burdge Chemistry 
Third Edition, 
McGraw-Hill 
New York 

2014 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Основи на химията включва лекции, семинарни занятия и лабораторни 
упражнения. Семинарните занятия и лабораторните упражнения по Основи на химията са 
задължителни. Семинарните и лабораторните занятията включват предварителна, самостоятелна 
подготовка на студентите по темата от семинарното занятие и лабораторното упражнение. 
Ръководителят на лабораторните упражнения и семинарните занятия създават условия за активно 
участие на студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение. 

 

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 по два колоквиума съответно върху лекционния 
и семинарния материал. Текущият контрол има за цел да провери както степента на усвояване на 
преподавания лекционен материал и методиката на решаване на изчислителни задачи по обща и 
неорганична химия, така и да стимулира постоянство в самостоятелната подготовка на студентите.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал, 2) Резултат от текущ контрол 
върху изчислителни задачи от семинарните занятия и 3) Резултат от писмения изпит. Резултатите от 
компоненти 1) и 2) са средноаритметично на получените резултати, съответно от по два колоквиума. 
Студенти, чиито резултати по компоненти 1) и 2) са Отличен 6, се освобождават от компонент 3) и 
получават крайна оценка по дисициплината Отличен 6.  

Оценката по Основи на химията се изчислява по следната формула: 
20% от оценката на компонент 1) + 10% от оценката на компонент 2) + 70% от оценката на 
компонент 3). 

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 и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Ваня Лекова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на 
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства 
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са 
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната 
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за 
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани 
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и 
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните 
резултати. На лабораторните упражнения студентите решават уравнения на окислително-
редукционни реакции, което подпомага тяхната експериментална работа. Зададената индивидуална 
курсова задача придава завършеност на обучението им по тази дисциплина. 

Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на 
материала в химичните дисциплини, изучавани в следващите курсове на обучение. 

 
Компетенции 

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

 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните 
съединения 

2. Ще могат: 

 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения; 
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в 

периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в 

зависимост от мястото му в периодичната система; 
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост 

от степента му на окисление в тях; 
 Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтезите на 

неорганични вещества; 
 Да решават уравнения на окислително-редукционни процеси; 
 Да извършват изчисления по химични уравнения; 
 Да описват проведените експерименти; 
 Да анализират експерименталните резултати. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно:  120 ч. 

 Лекции (60 часа)  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 

Извънаудиторно:  210 ч 

 Самостоятелна подготовка  

 Консултации 
 
 

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

Задължително изискване е студентите да са с добри познания по химия и математика от средния 

курс на обучение и с много добри познания по Основи на химията, получени от предходния семестър 

на обучение. 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химия на координационните съединения, Биологичноактивни координационни съединения 
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи, 
апарати на Кип, технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на 
лабораторни упражнения по неорганична химия. 

 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с 
универсално и със специално предназначение. 

 Твърди и течни реактиви. 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са разгледани 

теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните съединения. 

Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по групи от 

периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната обвивка 

на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс 

върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения, както и решаване на 

уравнения на окислително-редукционни процеси и изчисления по химични уравнения. 

 

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ННееооррггааннииччннаа  ххииммиияя    

Тема часове 

Водород 

Обща характеристика на водородния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на водорода. Приложение. 

2  

1 група на периодичната система 

Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) 

Обща характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение. 

Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

2 група на периодичната система 

Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 2 

13 група на периодичната система 

Бор (B), Алуминий (АІ), Галий (Ga), Индий (In), Талий (ТІ) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Бор. Обща характеристика на борния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на бора. Приложение. 

Алуминий (Al), Галий (Ga), Индий (In), Талий (Tl). Обща характеристика на атомите на 

химичните елементи. Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. 

Химични съединения. Приложение. 

6 

14 група на периодичната система 

Въглерод (C), Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи 

Въглерод. Обща характеристика на въглеродния атом. Свойства на простото вещество. 

Разпространение. Получаване. Съединения на въглерода. Приложение. 

Силиций (Si), Германий (Ge), Калай (Sn), Олово (Pb). Свойства на простите вещества. 

Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

 6 
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15 група на периодичната система 

Азот (N), Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. 

Азот (N). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Фосфор (P), Арсен (As), Антимон (Sb), Бисмут (Bi) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

8 

16 група на периодичната система 

Кислород (O), Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Кислород (O). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Съединения 

на кислорода. Приложение. 

Сяра (S), Селен (Se), Телур (Te), Полоний (Po) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

8 

17 група на периодичната система 

Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Флуор (F). Свойства на простото вещество. Разпространение. Получаване. Химични 

съединения. Приложение. 

Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I), Астат (At) 

Свойства на простите вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. 

Приложение. 

2 

Преходни елементи 

Обща характеристика и особености на преходните елементи от 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен 

ред. 

2 

6 група на периодичната система 

Хром (Cr), Молибден (Mo), Волфрам (W) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

7 група на периодичната система 

Манган (Mn), Технеций (Tc), Рений (Re) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

8 група на периодичната система 

Желязо (Fe), Рутений (Ru), Осмий (Os) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

9 група на периодичната система 

Кобалт (Co), Родий (Rh), Иридий (Ir) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

10 група на периодичната система 

Никел (Ni), Паладий (Pd), Платина (Pt) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

2 

11 група на периодичната система 

Мед (Cu), Сребро (Ag), Злато (Au) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 
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12 група на периодичната система 

Цинк (Zn), Кадмий (Cd), Живак (Hg) 

Обща характеристика на атомите на химичните елементи. Свойства на простите 

вещества. Разпространение. Получаване. Химични съединения. Приложение. 

3 

Колоквиум върху 50% от учебния материал  2 

Колоквиум върху 50% от учебния материал 2  

Общ брой часове: 60  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл  ввъъррххуу  ллееккццииоонннниияя  ммааттееррииаалл::  

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 15-та седмица от семестъра 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ННееооррггааннииччннаа  ххииммиияя    

тема часове 

Тема I.   

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Видове окислително-редукционни реакции 

Експериментална част 

Пречистване на вещества 

1. Пречистване чрез прекристализация 
1.1. Прекристализация при охлаждане на наситен при висока температура 

разтвор 
1.2. Прекристализация на вещества, чиято разтворимост се променя 

незначително при нагряване 
2. Пречистване чрез сублимация 

4 

 

Тема IІ.   

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Редуктори 

Прости вещества 

Експериментална част 

1 група на периодичната система 

1. Взаимодействие на натрий с вода 
2. Химични свойства на натриев хидроксид 
3. Свойства на натриев пероксид 
3.1. Окислителни свойства 
3.2. Редукционни свойства 

4 

Тема ІII. 

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Редуктори 

Хидриди на алкалните и алкалоземни метали 

Експериментална част 

2 група на периодичната система   

1. Взаимодействие на магнезий с вода 
2. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониеви соли 
3. Свойства на бариев пероксид 
3.1. Взаимодействие на бариев пероксид с киселина 
3.2. Окислителни свойства на бариев пероксид 

4 
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3.3. Редукционни свойства на бариев пероксид 

Тема ІV.   

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Редуктори 

Йони на метали в низшата им степен на окисление 

Експериментална част 

13 група на периодичната система  

1. Свойства на алуминий 
1.1. Взаимодействие на алуминий с киселини 
1.2. Взаимодействие на алуминий с основи 
2. Получаване и химични свойства на алуминиев хидроксид 
3. Получаване на калиево-алуминиева стипца 
4. Хидролиза на алуминиеви соли 

4  

Тема V.  

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Редуктори 

Безкислородсъдържащи киселини на халогенните елементи и техните соли 

Задаване на теми за курсова работа. Работа с научна литература 

1. Указание за извършване на библиографска справка 
2. Определяне на цел и задачи на примерното изследване в областта на 

неорганичната химия 
3. Цитиране на научна литература 

4 

Тема VI. 

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Окислители и редуктори 

Прости вещества 

Експериментална част 

14  група на периодичната система   

1. Свойства на оловото 
1.1. Взаимодействие на оловото с разредени киселини 
1.2. Взаимодействие на оловото с концентрирани киселини 
1.3. Взаимодействие на оловото с основи 
2. Съединения на олово(ІІ) 
2.1. Получаване на оловен(II) хидроксид 
2.2. Получаване на малко разтворими съединения на олово(II) 
3. Съединения на олово(ІV) 
3.1. Получаване на оловен(IV) оксид 
3.2. Окислителни свойства на оловен(IV) оксид 

4  

Тема VII. 

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Окислители и редуктори 

Съединения на азота, в които той е в междинна степен на окисление 

Експериментална част 

15 група на периодичната система  

1. Получаване на азот 
2. Получаване на амоняк 
3. Химични свойства на амоняк 

4 
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4. Получаване и химични свойства на азотиста киселина 
5. Химични свойства на азотна киселина. Нитрати 
6. Получаване на малкоразтворими фосфати 

Тема VIII. 

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Окислители и редуктори: 

1. Водороден пероксид 

2. Съединения на сярата, в които тя е междинна степен на окисление 

Експериментална част 

16 група на периодичната система  

1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид 
2. Получаване на сулфиди чрез утаяване и изследване на разтворимостта им в 

киселини 
3. Взаимодействие на метали с разредена и концентрирана сярна киселина 
4. Взаимодействие на концентрирана сярна киселина с въглерод и сяра 
5. Качествени реакции, доказващи наличието на сулфитен и сулфатен аниони 

4  

Тема ІX  

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Окислители: 

1. Прости вещества 

2. Кислородсъдържащи киселини и техни соли 

Експериментална част 

6 групи на периодичната система  

1. Получаване на хромен(ІІІ) оксид  
2. Получаване на хромен(ІІІ) хидроксид и доказване на неговата амфотерност 
3. Хидролиза на соли на хром(ІІІ) 
4. Окислителни свойства на калиев дихромат 
5. Получаване на хромена стипца 

4 

Тема X.  

Решаване на задачи 

Уравнения на окислително-редукционни процеси 

Окислители: 

1. Водород в степен на окисление (I) 

2. Йони на метали във висшата им степен на окисление 

Експериментална част 

7 група на периодичната система   

1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид 
2. Термично разлагане на калиев перманганат 
3. Влияние на средата върху окислителните свойства на перманганатния йон 
4. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид 

4 

Тема ХI 

Решаване на задачи 

Изчисления по химични уравнения 

Експериментална част 

8 група на периодичната система  

1. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III) 
2. Взаимодействие на желязо с киселини 
3. Получаване на железен(ІІ) хидроксид  
4. Редукционни свойства на желязо(II) 

4 
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5. Получаване на железен(ІІІ) хидроксид  
6. Окислителни свойства на желязо(III) 

Тема XІІ.  

Решаване на задачи 

Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 

Експериментална част 

11  група на периодичната система  

1. Получаване на меден(І) оксид 
2. Получаване и химични свойства на меден(І) хидроксид 
3. Получаване на меден(ІІ) оксид 
4. Получаване и химични свойства на меден(ІІ) хидроксид 
5. Получаване на основен меден карбонат 

4 

Тема XІІ.  

Решаване на задачи 

Изчисления по химични уравнения. Обобщителни задачи 

Експериментална част 

12  група на периодичната система 

1. Амфотерни свойства на цинк 
2. Получаване и химични свойства на цинков(ІІ) хидроксид 
3. Получаване на цинковоамониев фосфат 

4 

Тема ХІV. Работа по курсовите задачи 4 

Тема ХV. Защита на курсовата работа 4 

Общ брой часове: 60 

 

Г/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в 
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично 
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. Особено внимание е 
отделено на самостоятелната подготовка на студентите за посочените в лекционния курс 
колоквиуми, както и за написването на курсова работа по индивидуално зададена тема от 
неорганичната химия. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от 
лектора на курса и ръководителя на лабораторните упражнения. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

А. Димитров Неорганична химия II част 
Пловдивско 
университетско 
издателство 

1998 

Д. Лазаров Неорганична химия 
УИ „Св. Климент 
Охридски" 

2006 

В. Лекова, К. Гавазов,  
А. Димитров 

Ръководство за решаване на задачи по 
обща и неорганична химия 

Пловдивско 
университетско 
издателство 

2008 

Е. В. Батаева, 
А. А. Буданова 

Задачи и упражнения по общей химии Академия, Москва 2010 

Н. Л. Глинка Задачи и упражнения по общей химии КноРус, Москва 2011 

C. А. Пузаков, 
В. А. Попков, 
А. А. Филиппова 

Сборник задач и упражнений по общей 
химии 

Юрайт, Москва 2016 

Ю. А. Лебедев, 
Г. Н. Фадеев, 
А. М. Голубев, 
В. Н. Шаповал 

Химия. Задачник Юрайт, Москва 2016 

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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М. Б. Степанов 

Ю. Д. Третьяков, 
Л. И. Мартыненко, 
А. Н. Григорьев, 
А. Ю. Цивадзе 

Неорганическая химия  
Химия элементов, том 1 и том 2 

Академкнига, 
Москва 

2007 

Д. А. Князев, 
С. Н. Смарыгин 

Неорганическая химия Юрайт 2012 

Т. И. Хаханина, 
Н. Г. Никитина, 
В. И. Гребенькова 

Неорганическая химия Юрайт 2010 

Адаптирането на 
номенклатурата към 
български език е под 
общата редакция на 
проф Христо Баларев 

Номенкратура по неорганична химия. 
Препоръки на IUPAC 2005 

Академично 
издателство 
”Проф. Марин 
Дринов”, София 

2009 

Д. Шрайвер, П. Эткинс Неорганическая химия том 2 „Мир”, Москва 2004 

Н. Ахметов Общая и неорганическая химия 
„Вышая школа”, 
Москва 

2003 

Ebbing Gammon General Chemistry 
Houghton Mifflin 
Company, Boston 
New York 

2009 

  

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лекциите 
включват теоретични обяснения и въпроси от студентите. Лабораторните упражнения по 
Неорганична химия са задължителни. Те включват решаване на уравнения на окислително-
редукционни процеси, изчисления по химични уравнения, обяснение на експерименталните задачи, 
самостоятелно изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените 
резултати. Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на 
студентите в процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.  

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума върху лекционния курс. 
Текущият контрол има за цел да провери степента на усвояване на преподавания лекционен 
материал, както и да стимулира постоянството в самостоятелната подготовка на студентите в 
теоретично и методично отношение.  

Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху лекционния материал и 2) Резултат от писмения 
изпит. Студенти, чиито резултати по компоненти 1) е Отличен 6, получават крайна оценка по 
дисциплината Отличен 6.  

Оценката по Неорганична химия се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на компонент 1) + 70% от оценката на компонент 2). 

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 и изпита се съхраняват в продължение на 1 година 

от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Ваня Лекова 



jlo llo!. .1-p IlccenuH lir\reloB

ffcKalt lta XxNr ,teclil't Oa(\lrrer

npu ll\r ..[. XuLreulapcrr.r"

I holjrrltr

A O K,'I AA
or lou.'A-p BaE, JIe(oBa

p6(oBoltrren Karelpa

O6ua l,r Heopfau{qna xt4M]lrl c MeronrKa IIa o6yqeu[ero no x[Mx,

YaaNaelor aou. Kueroe.

Mora aa nuecere RT,B OC Ha XO 3a o6clxrane u v:rBBpxraBaue Ha BrorroqBauero (aM

cfllrlrc6l{a Ha Oa(ynTaTEBEtrTe lzcrlurl]tEEti o-t y.te1Hcona 20A17/2018 2oduH.t Ha cne,ifinTe

IlICUIlIIJII.IEII:

1. Pe$nercua tr nnqHocTHo pa3Bfirr{e c r'leKTop !oU. i'iop4anra,{lrrloua a c xopaplyM

0/30/0 :a cneqI],L! ocrl]: Mea]{rlrJHc]{a xrurir (VII ceu.), Aualrs u (onrpon (V
ceNr.), Xr.rMn, pejloBHo (VIII ceN{.), KoM[torBpHa xl "rur (VII ceNr.), XxMr{, c

Mapr{eTfirjr (VII ceM.) ri 3a crreqrralrEocT Xumua:aAouao (V celt.) c xopapr_ryrl

0t15t0.

2. Meroaoaorna, rterorrl 11 au3ajil Ha Hayqlure lr3crelBaHlrq c ne(Top rou. trlopraH(ll

ILIMoBa u c xopapuyr"r 0/30,/0 3a cne([anuocrrJ: Metru[uucxa xxMu, (VII ceM.),

Auanu: u xourpol (V cev.), Xr.rvra peaoBrro (VIII celr.), Kol,rnrcTLpna xavur (VII
cer{.), XrcMr-rrr c uaprerl,Iur (VII ceM.) I'l 3a cfleqfiarHocr X]xrl]r 3aAo.rEo (V ceM.) c

xopapryn 0/15/0.

Vve6rure nporpavu tlo nocoqeu]4Te

Ka(TO CJieABa:

- Pet[ler<cal li lruHocrHo pa3Burr]e c xopapuyi,! 0/30/0 a 0/15/0 na 10.10.2017 r.:

Ircuunllunu ca yrBlpreHr,t c peureuue rra iDC,



- Mero,qonol}rr, Meroarr ! au3aiiE Ea Eayrfir.rre r3creaBaEu, c xopap[yM 0/30/0 u

0/15/0 crorseruo npe3 M.Maii 2014 r. u 10.10.2017 r.

Ilpu"tocceuue:

1. Ilpenuc or npororor JYs159/23.11.2017 r.

2. Y.re6uu rporpaiurl lto r.1 r'i r.2, rpejl.]lo)(eH[ 3a BrorrcqBaHe lcBM cntrcltra c t[ary:rraruouure

!t4cu n,lx,1t4 oTJ,,?6uana 2al- )018 '

24 .1 L201'7 r .

rp. Illoeqrzn

C ynaxeuue:

/,qou. BaH, JleKoBa/

Pb(oBo.urer (are,(pa

O6rqa u ueopranuuua xuMx, c Meronu(a Ha o6yqeElrero no xIrMIry



flpenuc rcBneqeHxe

oT 3aceaaHlre Ha KaTeapa

oHxMox

o't 23.11 .2017 t.

IIporor{o.l JY, 159

Ha 2l.I L2017 r. ce npoBe.:re racelaHxe Ha }iar eIpeHH, c bBcr Ha l(are,rpa ..()6rrla !r HeopraHH.rHa

xxr\1Il, c NreTo!HKa Ha o5l.reure|o rro rumr:r".

CrcraR ra Karexperrn, cnner L flprcr,crnar - r, u r-n BrHq Irr, B.r. riou. r-p iioprrrxa ilurroaa-,rou.

!-p Ile NlapHHoBa. .r. u..,r-p tluprunn, Cre{an,Jra. rr. ac.:r p AHroirrcra r\rire.JLaccsa. r-r. ae. rrp

fa.rrl 'fon.resa. r'rr. rlc ,r p Kupurra Croiiroua.

01 rtHcBHIl,l pca no r.2 \',,rc5Hfi Drnpocu:

2.1. [peA,roxeHHe ]a B].r$qsaHe KL,11 cflrcbKa Ha (l)eK]rraruBrrlrre ,qrclirnnIrHH :ra BcHq{u

cncuxerHocrx or OIial .-5akn,raBrp ' 3a ).,e5rrara l0l7/10I 3 r. ra cre,rHx re ]]ncuuflrxHH:

l\'lerortonorrr, NJeronlr x nl3aiir rarra).rrrre r rer,rrp,r.,u iiolrranr.a,{urroea u

I']edrneKcu, H irx.rBocrHo pa3BHrre c jreKrop ]1ou. l,loprnHKa.{xvoBa

no r.2.1. or xHenHB! pex,:lou. n-p BaH, "rlexoaa cr,o5urr, qe )are5Hxrc rrporparln Ha rBere

r]raxyr'r.r'rrrsar:rucuurrrrHr ca ) rBbp:re!r c peueHre Ha 4rC Ha XO H rpc$ara ra 61,.rar BKiro'reHH 3a

ECUqxr cncur&rHocTu la nplr:to5rrBaHc He OI(C ,-5sKenisrp'. Karo noco'rx. qe npe,uaraHHre ceNrecrpl

ca cr,o5pa3err c )qe5 re nnaloBe rra BcH,rK cnerLHLrrocrH llpJr re lpelra|eHx or

xareepara rr';6upaerru u (rariy,rrarrer:u aucuarLranu.

n,*."""'""". A:.-' '1 /
,/Mr.nena Cragoea/

aou. a-p fleff Mapr.rHoBa o rn. ac. .q-p tiopparrK:r CreOaHoBr noiNpenH\a npeqnor(eHuero x ro 6e

noaroxeHo Ha fnacyBaHe.

Ilpeanoxe xero 6e npuero e,4[r]o,qyuHo,

24.11.2017 t.

rlloBAsB



.{o fiou. .{-p Becorun Kueron

fler<au ra Xunuvecxu @any,rrer

npri lly ,,11. XlljreE.uapc(].r"

lhoaarla

A O K,'I AA
or ao{. A-P Ba[, Jle(oBa

lbKoBolhTe,r rarenpa

O6ua l] HeopfaElr.tHa xuM1l, c Merorlka Ha o6yqeituero ro xItME,

Yganraerfii,4ou. KMeron,

Morr aa euecere ete aDC Ha XaD 3a o6c6riraHe npen.rloxeHuero lla trare,[peult, ctBer

3a o6rBrBaEe Ha Marrcrparypfi 3a yqe6Hara 2018/2019 r. l{amo cne.{Bal

1. y,nrren no xrrMu, 3a crleuuarrrcrrt, 3aaoqHa (bopMa Ha o6yrIeHIIe 2 ceuecrT,pa,

.qBpxaBHa fiopcq(a - 10 MecTa.

2. yqr,rrer no xu[r]4, 3a Hecreu[a1ficrt , 3a,{oqEa 4)opMa Ha o6yqeHte - 4 ceMecr6pa,

finareHo o6yqeHrie 800 re. ua cenecrr,p.

Ilpu,xDteH e,

llpenuc or npororor N! 159/23.1 1.2017 r.

24.11.2017 r.

rp. I-IroB.{[B

(l llaxerrre:

P6(oBo,[tITeJl kare,qpa

O6Lqa r4 Heopfallti'fia xuN1t , c Me'forfir(a Ha o6y,teHIrero ro xuMr,L



[Ipenuc x3BneqeHxe

oT 3aceaaHHe Ha KaTeapa

OHXMOX

or 23.1 1.2017 r.

Ilporoxo"r J\i: 159

Ha 23,I L2017 r. ce npoBeAe 3aceAaHue Ha KareApeHo, caBer Ha kareapa ,,06u{a u HeopraHu.rHa

xrrMn,I c ,reToalrka Ha o6yqeHxglo no xHMlrfl".',

CtcraB Ha KareapeHU, c6Ber 7. flpucrclBar 7: !orl a-p BaH, jleKoBa,.qou. ,q-p fiopaaHka Ax^{oBa, aou.

A'p llery MapuHoBa, rn. ac. a-p i:iopAaHKa CreOaHoBa, rJl. ac. !,p AHroaHera AHreJraqcBa, Dr. ac. a-p

fa[, ToHqeBa, .r. ac.I p Kupuna CroiiHoBa.

oT !HeBHn' pea no T. 2. yqe6H0 s6npocr:

2.2. npe&loxeHue 3a 06rBrBaHe Ha Mar,lcrparypu

flo r.2.2. or lHeBHfi, pe,q,cou, A-p BaH, ,qeKoea opelno)krr r{areApara Aa (]61811 3a yge6Hara

2018/2019 ABe Marucrparypx: ,,yqrre,r flo x N1ltfl 3a cneuuarracrlrt'(,3aAoqHa 4loplua Ha o6yqeHue - 2

ceMecTrpar, qlpxaBHa noprqKa - l0 MecTa u ,,y!luTeJl no xr.lMu, 3a Hecneurarrcnr(!) 3aAoqHa d)opMa Ha

o6y9eHxe" 4 ceMecTaPa, n.nareHo o6yveH[e 800 rB. Ha ceNjecTlp- Iou. I-p BaH, ,{eKoBa o6ocHoBa

npeAJro)l(eH Te OopML Ha o6ylreHue r noco,teHuTe Takc!1.

llpe&'roxeHlrero 6e Iucr(yrxpaHo or nou. ! p iloprannr !rvoea. rrr. a-p jiop!rHK.r CreOaHoBa ,r Aou.

A-p MapuHoBa, creA (oeTo 6e roAr'lolr(eHo Ha rnacyBaHe.

flpe4,romeanero 6e npuero eaur.roAyurHo.

2.4.11.2017 t.

ILrosalo

nporoKoil,r!rK:

(Mx,lera Cna, bea)



,{o fJerarra

Ha Xlllx.recttlr lbat<ylrTer

npn fIV .,1I. XuLreu,lapcru"

Tyn

A O KJIAA

or 4oq. g-p Mapn.{ ,iopgarroaa Anrenoaa-Pouooa,

Prroro4zren raregpa,,XuMrr.rHa rexxoflotur"

focnoglrn ,(eran,

Ha rareApeu c:raer 6eure pa3flreAaH B6rrpoc'br, cBEp3aE c OopMara Ea

o6yveuue no varrcrtpcKa npotpaMa,,XpaumeJrHa xrrMr4rr't.

Creg o6crxgane, 6e peureno Aa ce npe,4Jroxl{ Ha OaKynrerHru c"BBer Aa

yra, p4u 10 6por pegoano o6yueuue abpxaBHa rop:barKa [o Marr.rcrbpcKa nporpaMa

"Xpanurenua xr.rur.r-u".

Ilprurarau upeuuc m flporo(ona Ha KareApeHru clBer.

5.12.2011 r. PT xoaoaureJr rar. XT:

(.qoq. ,u-p M.



Ifnoeauecxu YHusePcurer "TToucui XraneHaoPcxu"

Koreapo "Xuriruqxo texxonorue"

nPoToKoIl Ne 1{4

oT KaTeApeHo clBeu.laHue

npennc

AHec 05.12.2017 roA. ce cbcrofl cr'BeulaHye Ha Kar' XrMxilHa rexHorlon4t'

flpmcucreaxa: AoLl. g-p M. AHrenoBa-PoMoBa, npo$. A-p f. AHroBa, noq A-p

f. narpoHoB, rn. ac. A-p )K. Ilerroea, in. ac. A-p t4. KocroBa, xxM. X. CI4['eoHoBa'

Orcuctgaxa: aotl. A-p A. ToHqeB - B HenrareH ornycK' [n. ac.4-p O Teleaa -
B ornycK no MaiquHcrBo.

Cr,eeutaHtaero npeMltHa npu cneAHuF AHeBeH peA:

m.1. Y9e6Hu eLnpocu

qneHoBere Ha KareApeHug cbBer pa3rneAaxa Btnpocbr, cBtp3aH c QopMara

Ha o6y,{eHr4e no MarucrbpcKa nporpaua ,,XpanureflHa xl,lMt4t".

Cneg o6cu44are, 6e peueHo Aa ce npeAnoxu Ha OaKynrerH}ls ctBer Aa

yrBbpAx 1O 6po9 peAoBHo o6y'ieHye abpxaBHa nopbqKal no Marl4crtpcKa nporpalvla

"XpaH[TenHa x!4Mt,l9".

flporoKonIpan: @/
(xtaM. )K. CtaMeoHoBa)



,{o ,{erana ua X@

npu IfY "flaucuii Xnren4apcxl.t"

Tvx

AOr(JrAn
or 4oq. g-p Braolera CreQauona

Pr,xoso/trlre,r rra rarexpa "Aua.rrllru{tra xrlMrrr u xovnrcrtpHa xnvua"

Ynarraelru r-a flexan,

Ha :aceAanue Ha Kare.{peHri, c'bBer Ha KareApa "Ananatuqua xul'Iul H

tcoMurorlpHa xlllrug" 6eue pa3rneAaHo IlpelJtoxettuero :a yuc6Hara

2018/2019 ,,1a ce o6aau [prieNr 3a Mar'[olbpc(a nporpaNra ,,Cr rex rpoxulruueu

ana.ru:1", uecrcqnatruclu (2-rogluen) c rarca:

- lllpaa roguua 800 le na ceuecmp

- Bropa ro4una 850:re na ceuecmp,

Maf[c]-bpcxa npofpar\{a,,Cltexrpoxullu.reH auana3", clequa,rucru

oclaBa c rre[povcHeHa ]a(ca 850;ra ua ccllec rnp.

llpulrarau [perrc-I.I3BreqeHrre or nporoxoJla Ha KareApeHll-rr c'bBer.

04.t2.20t9 Plrorogzren KAXKX

/tou..n-p Broiera



I Ipcnfic x]Rnc.rcHuc

oT 3aceIaHtle Ha IiaTe.qpa

''Ala:rulu9r1a xnuarr n KX"

or 0,1.12.2017

IPOTOKOI Ns 13

Ha 04.12.2017 ce npoBeAe 3ace.qaErre Ea (areApeEfi, c6Ber rra (are.[pa "AEaJrrrru.rHa

xt MI,t, Il (oMrIIoTbpEa xlrMlrt".

06or c r,c rag I I

Ilplrcr,crsar 9, orcscrear goq. B. Kueror, r.[.ac. AT. Tep3 icltu

Heo6xoguu 6poii sa no:roxure.nen u:6op 7

,{neeen peg:

1. Y.re6H! B6[pocl,

2. Te(yr{u B6[pocir

llo r.oqru 1.1 or ArreBrr[, peA ce pa?rneAa rrpeAJroxeE].rero :a yle6uara 2018/2019 la
ce o6{BLt [plreM 3a Maftcr_6pc(a lpofpaMa ,,Crie(TpoxnMllqel{ aIIanrI3", Eec[eqr{an[cr],r (2-

rc.uumeE) c Ta(ca:

- flrpea ro,q[ua 800 :ro aa ceuecrlp

- BTopa ro,qfiHa 850 .irB Ha ceMecrlp.

Marucrtpc(a ltporpaMa,,C[e(TpoxrMuqeu arraJrrr3", creqt,tarr]rcrlr ocraBa c

HenpoMerreHa raKca 850 re ua ceuecmp.

flpe,l:roxerrue r o cc o6cr.tu u npxc c 9 rxaca .,3a' .

04.12.201'7 flnoroxor.llrx:

/tI. Eara6anona/



Ten.: 359 32 / 261 402

@ xu rrau L{ ec ku oa kynme myr .qapAce,. 
N! 24,, nroBa,s-4000 #;m,,fi,.?,11i.ii:Jffi.'

Karegpa O P I A II II tI II A ){VT}/IItr fl

Vbx. Ne 42111.72,2017 r.

Ao
AOII. A-P BECEJII{H KMETOB
AEKAH
HA XI4MI4TIECKII OAKYJITET
ny "nnucufr xTaJIEH.qApACKI{"
flnoBro.rB

AOI(JIAA

or npo$. g-p Llrurn I{ranos
pr,KoBoAr-rrer Kare,{pa Opranuvna xuuru

Otttocuo: o6qerluaHc rra ltp]relr u ceMecrpua-rrra rarica :a MII ..MejturtltlcI<a \uNrur..

(cre4rrilqxcrr.r u Hecrrcqua.lttcLu):a,1o.rIo. rlrarctro o5vueuuc :a v.Ie6na t.a 20 I 8 2019r .

yBAXAEMI{ IOq. I{METOB,

Bbts Bp'L3Fia c llpelcrortlara KCI{-20 ]8 r. u pexlerrr.re Ha l{fl rra rare.tpa ..OpraHu.rH.

xrllrl" (fiporo(ox N!288/06.12.2017 r.). ltolrl;a oucccre 3a pa3l.jteri,ra]re grg (Datrv_lrerutra

clBer Ha XuNrs.recKl tlrariylrer rpelxoxcrrrJe 3a o5reqnalle Ha xpxcNr I MII ..Mc;tluultcra

xtrnur":a;1oltto o61"19rrna. nlrarcrro (cre{rarllcrtl Ll HccnerluaJl[cru). Celtecrpua.lna tarca

1300lu. (ocellcronrH,lcBa) 3a ue,qrtq [epnoA ua o6),.reurlc.

Ilpu:ro;ricnne: rpelrrc-rr3BnerreHue or nporono.rr Nr:288/06 -D.2011 r.

C yeaNeuue,

IIPOO. A-P I4fl]I,ffII I,IBAHOB
Puxoeodumer xqmedpa Opzauuuua xuuta



llperIuc u3BncqeHrc

lial eApa "OpraH[qEa xxM]rr"
or 06.12.2017 r.

flporoxo,r J\! 288

Ha 06.12.2017 r. ce [poBcrc 3ace.qaHxe Ea (are,[peHu, c6Be'r Ha (are,qpa "OpraH[,]Ha

xIIMItr".

O5r[ cr,craB Il. flpucr,crBar 7i npo$..]-p I,ljrur]l I,lBallolr.:lou. u-p C re':ra CTarroga.

loq. l-p ll-rarles ArrreloB. Aort. tr-p P)NrrHa 6a(axc(a, tro!. ,t-p ).(aH flarpoB. ;toll. ,,1-p

Coner Aaul,o. r:r. ns. J-p ClaHlrNrup N1arolou. Otcrcruar l: Joq. J-p Croauxa Huro:rona -
R O'tnyck.

Heo5xo,lulr 6poil ::a no-[oxureneH u36op 5.

[uereu pex:

1. YqeSEr B6l1pocx

1.1. OSrBrrBaHc Ha Nrccra 3a nplrl-Nr Ha :IoKropaHrrr npc: 1.rc6rara 2018/2019

fonrIHa

1.2. Onpexe-raue raxcu ra N4Il ,,\4enr]rurHcI(a \x\rrrr" nnareHo. PO13O.

cIrerIuaJII,rcTlI Il IJecrleuuarlI'lqf ll.

1.3. I,136op Ha qneE B (orv[rcnrra 3a KCK'2018

1.,1. l435op Ha xrypr.r 3a rrple\'r Ha,qoriropaHrlr.

1.5. l,I36op Ha ,qprr 3a korrr(ypc Ha rn. acxcreHr

I{niUoB BRnpocu

'l'el{yul!l BBnpocfi

flo r.l.2 or rueauua per BBE Bpr3ra q lroBu, liprreNr lta c'rvaeHTn OKC ,.varficrlp"

npe: uoaara v.re6ua 2018/20I9 ro:ruua Ssxa oScr,xtauu Nlar ucr"Lpc(lire flpoapaNlx.

Ilpu,b. l-p ll:raafl Llrauoo npejlnorol npe3 HoBara 2018/'2019 ){rc6Ha.ornHa !a ce

oSsBx nprieNi B N4ll ,.N,le,quulJHclia x[),r.]r". :alovna $opua ua o5yvellue, xilaleHo 3a

cflequilltlctu II llecreuua[rcTl]. Axc(yrr,rpaHo, 6e npennox(eHxe aa ce 3alra3u HellpoNfcHcHa

ceNrecrprarHara raKcara Ha MII ..MejlfiqxHcl(a x vrr' .

C:re! o6cr,x_Iare, r(are,lpelll]Jl cLBer erlltHolylnHo npue rpej!toxellrlrra 3a

\laftrcrl,pc(a flpofpaNra MX.

2.



PeureHue: l{(l npe:tnara Ha OC:

,lJa o6aea npucrr 3a,v.ic6Hara 2018-2019 yrc6na ro,uua B ]vll l .,Nlelll{uoc(a

xuuun"- 3O. lr,ttiLrero 3a crle{naxucll,l 11 HeclreuriLrruc lll. c1,c ceMecrpuiLx.rar'1a(oa 800 rrB.

(oceucroruu :reea) :a ue-rrla nepao.q na o6yuenue.

07.12.2.017 r.

r_p. flLror,tul

llporo(on.Ili(:

(x-p .{. Bolr



Ien.: 359 32 I 261 402

OQ xrt,qecku oakynmemyn,apAceH 
N,24rp,nosaxB 4000 fl,;;'*ffit,

Kareapa O P IA II IIq IIA ){VII{VI q

I{3x. i$ 43/11.12.2017 r.

Io
AOU. A-P BECEJII{H KMETOB
AEKAH
HA XI{MI4TIECKI,I @AKYJITET
tly "[Ar4cr.r[ xuJIErrIApAcKI{"
TIJIOBAI4B

AOKJIAA

or npoQ, q-p I{,rrlln I,Inanoa

p:broBo4rrreJr (areApa Opranuuna xrzuux

Ornocao: :axpzaane na MfI ,,OpraH[.rna x[Mu.f,".

YBAXAEMI,I AOq. KMETOI],

Mo;tl 1a ouccere 3a pa3rncx/Iatle gbs (Darivrletuu cBBcr rla XrrNtuqcct<tr $aryrlrcr
rlpenilollicflfie 3a 3ariplRa]re Ha MII ..OpfaHluna xuttult", cuurarro or y,rc6rrara

2018-20l9 ror.

llpu]loiricnre: Ilpel1uc-n3BjrelreHlc or npororo;r j\&288/06.12.2017 r.

C yoaxerrue,

[POO. A-P I'IJII4'IH IIBAIIOB
Pzroeodumet ramedpa Opeatuuua xt l,ttu



llpeuac'u:ueleule
oT 3aceaaHIIe Ha

t(aTenpa "opIaHtqHa \uurr"
or'06.12.2017 r.

Ilporono"'r J\} 288

Ha 06.12.2017 r. ce rpoBerte 3accxaH[e Ha (a1e:]peHu, crBcr Ha I(arerlpa'-OpraHrrna

x,Jr'tltr".

O6ui osorag Il. Ilpuctcrtsar 7: lrpoQ. .{-p l,Ilugs I4galot. 1oq. ,1-p Crera Crarrola,
,{oq. .{-p llnaNler AHre-IoB, noq. ,{-p PyruHa EaKfiol(a, .{oU. J-p XaIl llerpoe,.qoq.,q-p
Cone, Aattlo, rx. ac. n-p CraHrJllfxp MaHo-rol- Orcr,crsar l: Io{. /t-p CTojll(a Hx(onoBa
B OTIIVC(,

lleo6xo,quNr 6poii 3a 11oxor(1'lre-rreH u35op 5.

AHetseH petrl

l. Yve6r,u r, ur rp.ru,r

1.1. O6rBrBaHe Ha Nlec'r'a 3a npxeNr Ha ,]ortropaHTfl npe3 y.1e5Ha1a 2018i2019

fOrlxHa

1.2. Onpe,le:rene ralicll 3a Mll ..Me:lluullo(a xuNtur" nnareHo. PO,/3O,

ct1eq]1a,!I'tcTll u HeoIIcuIIa]lIJcTIJ.

1.3. LI36op 11a qjrex t rionucusra :a I(CI('2018

1.4. I,l:5op la xypu :td nprleM Ha AorcopaHTu.

1.5. I,1:5op rra atlpu :rc rioHr(ypc Ha rr. acucrerr

2. Ka,tpoBlr B'r,rpocfi

3. Texvnlr ar,npocr

llo r.1 or rHeBHn, pe,r 868 Bp!3(a c HoBr'r, fiprreM rla clyaeHTr-Marrcrpx npe3 EoBara

)ec6Ea 201E/2019 r oluHa 6rxa 06c6x/,1aBx r{arucr6pc([re [porpa\lu.

Ilpor!- .11 lIrnru l,lnaros npeJno/s rl 6!ne 3aKp ra Nrerrrcrr,pctia nporpaNla

..up.!nll'ln1 \l\r/r.,- pe .uBIu r.'ir ru,r.rJ U ,\u(ri r(

Aoq. jl-p AHrenoR ce r3Ka3a! qe ue nuuquxpa ct,:ljlaBaHelo Hit HoBil Nlalxctr,pcxa

rlporpaMa.

C,,re,q o6clNraue, (areapegt, c6Ber err,rHoaylrrHo npue npe.qnoxegrero Marricrlpcr(a

nporfaNra !.OpraHxrrEa xrrNlrr" ila 6'!;Ie 3aKpura x na ce pa3pa6oTx HoBa.



Peurenue: I{C npeg:rar'a rra (DC:

Ia o.co6px fipci]lro(eHurra rla

..Opranu.rua xuuur".

0'7 .12.20t',7 f .

rp. llnoBilJlB

KC 3a 3a(pnBaEero Ha MarucrrpcKa rlpotpaNla

(a-p. A. Eoxr

flpototior.rux:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за прием по магистърски програми в Химически факултет за учебната 2018/2019 година 

 

- държавна поръчка 

Хранителна химия – редовно обучение – 10 бр. 

Учител по химия (за специалисти) – задочно обучение – 10 бр. 

- платено обучение 

Наименование Форма на обучение Семестриална 

такса 

Магистърска програма 

Медицинска химия задочно (2 семестъра) 800 лв. 

Медицинска химия 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 800 лв. 

Спектрохимичен анализ задочно (2 семестъра) 850 лв. 

Спектрохимичен анализ 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 

първа година 

втора година 

 

800 лв. 

850 лв. 

Химия и екология задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Хранителна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Компютърна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Учител по химия  

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 800 лв. 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Химическия факултет 

за прием на докторанти през учебната 2018/2019 година 
 

 

Катедра 
№ по 

ред 
Шифър 

Област на висше образование, професионално 

направление, докторска програма 

Образователна и научна 

степен  “доктор” 

Редовно Задочно 

 І. 1. Педагогически науки   

  1.3. Педагогика на обучението по ...     

ОНХМОХ   Методика на обучението по химия 1  

      

 ІV. 4. Природни науки, математика и информатика   

      

  4.2. Химически науки   

ОНХМОХ   Неорганична химия 1  

АХКХ   Теоретична химия 1  

АХКХ   Аналитична химия 1  

ОХ   Органична химия 4  

ФХ   Физикохимия 1  

ХТ   Технология на неорганичните вещества 2  

ОБЩО: 11  

 

 

 

12 декември 2017 год.           Декан на ХФ: 

гр. Пловдив               (доц. д-р В. Кметов) 



,4o Aou. .{-p BecenllE KNleroB

,4ekaH Ha Xr.rMlqecM Oa(yrre'r

Ilpu nY ,,f1. XrueHnapcM"

llnoB.{uB

AOKJIAA
or ,4orl. ,{-p BaH, JIer(oBa

PcxoBoauae-r1 (are.{pa

06ua l] ueopmHfi,rHa xuMr'r, c Meroaur{a Ha o6yqeHuero no xi.IMLu

Ynaxaeivrl aoq. Kueroe,

Moiu aa Bnecere 868 OC ua X@ npealroxeHrre Ha r(arerpeElu c6Ber .4o(TopaHr 3Jrar(a

Xpr.rcroBa fapoBa .[a npe(6cne peroBHara cu aor{ropaHTypa, clrrrrauo or 01.01.2018 ao

31.12.2018 r, nopa.ru .flr.Iallru Eprr{I1Hr4.

3nar(a fapoBa e .[o(ropau r B (are.upa OHXMOX Ea XtrMliqecttu lfaxyrre r no:

o6racr Ha Bxcuje o6pa3oBaHue: 1. fle.{arornlrecl(Ir EayNl

npo4)ecuoEanEo EanpaBneExe: 1.3. flejlarorrxa na o6yvenuero to...

,qo(Topc(a npofpaMa: MeTo,qxKa Ha o6y.reHr.rero IIo xrMu,

TeNrara Ha Ao(ropaiirypara e ,,O5ozat11r6aHe Hd layq ama ?pdttomHacn Hd y\eHu4u/ne

qpT u3ctelo1anenckd deilHocm a CLIII no xljfiu, u ona3caHe Hd ako:ttllma cpeda"c Hay\eH

p6(oBoltr'rTen aol]. .{-p l4oplaEl{a AuNroBa.

ITputoctcetrue:

1. llpenuc or npororon N!159/23.1 I .2017 r.

2. Mon6a or.qomoparjr 3nar(a XprcroBa fapoBa.

24.11.2017 r.

rp. ILroenua

C yeaxenue:

,r,toq- Ban, Jle(oB,

P!(oBo,,tr1Ten r(aTe,qpa

OSrua u ]leoptaHu.tHa xr\rr'J,I c rlrerolrKa ila o6)...teHrero ro xriNltl,



/1O PEKTOPA

Ha fty ,L xIlJlUH!,A.PCKl{ '

TYI(

NIOJBA

or 3,narr(a XP[croBa l apoa'a pedoaet doxtnopaunt

rir,rr rare;lpa..O6uta u Ecop|allrlqEa xr,\rlrs c llelo.qnxa ua o6)qeH ero no \ Nlll'''
(r,Nr XxNlI,i,]cruln Oatl'rrer na IIV..fI. XfiilcH]1apcI(lI".

o6nac l Fla BrIcLxe oSpa3oBaHtle I lleJar'omra.
HattpaB-leHlle i -J. IletraloauKaHa05\'lcHtlelo flo ..

irctiTopcKa Ilpofpa\ta ..Mcro.lxl(a tla 06) geHrIcro Ilo trlNIIL .

rralaleH Il6rioBoJx r e.r - irou. :t-p iioplaH(a ,lrlNlulpoBa .ilxrloBa.
TCNIA:

,, 06o:antt eate uu t ttl) llHdtttLL ?p4\tcn']lt lactt1 Hal ))rtet tlnl utne

'I\ .1 -i \'tt1'-t't t -.'o', it'' \"tl
a CIIIT no xu.ttLuL u ttnd36aHe Hd ()KolHLltntl cpedLl"

YBilr(acMU r-rl PcKTop,

Mo-1, ita NIn pa3pclllllTc fa lrpc(toHa o5Fsn,ra,o cll 3a e.rllla KarleH:lapHa ro,:lrHa I1o

jrrr\Hr lrputrnHlr. cqtrrano or 0l.01.l0ltl r.

Ila,uearr cc rto-r5ara \rrI ra 6B.le )',loB-lelBopcHa.

C yBa',KeHL\e: J.4
(3jrarKa fapoBa)

21.11.2017 r.

rp. llaoerfie



flpcn c r3Bne.reHHe

oT sace,laUrie ra liaTclPa

OHXNIoX

or 23.11.2017 r.

IlporoKo",r J\! 159

Ha 2l.l1.2017 r. ce npoBerte 3aceaaHre Ha KaTeapeHx, crEeT Ha KaTelpa,,o6uta HeopfaH qHa

\,r\rhq c 11elo0Il(a Pd ()6l venre ro ro rtrtun".

CccraB Ha KareApeHH, crBer 7. flpacbcrBar 7t Aou A-p BaH,r JleKoBa, !ou. A-p iiopAaHKa ,qxMoBa, Aorr.

a-p IIeu MapaHoBa, rn. ac. A-p iiopaaHxa CreOaHoBa, rn. ac. a-p AHroaHera Au.enaleBa, rr. ac. A-p

fan, ToH.reBa, r,r. ac. r-p Kupuna CToiiHoBa.

oT AHeBHu' pell no T, 2. Yve6rfi ssnpocu:

2,3,Pa3rne)qaHe Ha ruo,l6ara Ha !oKTopaHT 3narKa XplcroBa fapoBa

rlo r-2.3. or lHeBLrx, peA !ou- a-p BaH, J]eKoBa 3ano3Ha RareApeHx, cbBer c nocrtnrJlara

Mon6a or !oKTopaHT 3JlarKa fapoBa aa npexrcHe peAoBHaTa cU IotrropaHrypa nopa:1u nxqHo nPfirl0Hl,r,

cqrraHo or 01.01.2018+31.12.2018 r. Iou !-p hopaarra .(nvoec, prKoBo! ren Ha jroKropaHrKara,

npeanoxa Nlon6aTa aa 6LIe npxeTa.

Mo,,r6ara 6e oolnor{eHa Ha rnacyBaHe l] 6e rlpuera eaHHoAyrxro.

24.1).2017 t.

flnoeaus

l I poro Kon q Lr K:

(Mraeua C,r



.(o r-n l]exaua
ra Xlrr'rtr'recfli !ba(y-'l, e f
npfi IIY "l L XuneHlapcrflr''

.4OKnAI

or AorI. .{-p EneEa f. Xopo3oBa
Pnoao.{rrer rarerpa (D[3uroxrrMu,

. f-Ir nel(aIl,

MoJI', Aa BHecere rrpeA Oa!(ynrerHrxr c6Ber fipeAnoxeErre 3a o6rBrBaHe IIa
KOE(}pC 3a 3aeM!!Ee rra a(aaeMrrqlla ar6xEocr "Aoqem" ro o6Jralcr Ea Brrqtre
o6pa3oBaEue 4. flprpoauu IIa),(Ir, MareMarri(a u zuQopuarrra, [po+ecEorrarrHo
EarrpaBlrerue 4.2. XrrMr.rqecM sayrur, EayqIIa crreq[aurEocT Otr3{I(oxIIMII,
(roroa4ua xuuur), clc cpo( 3 Meceqa or aarara ua o6napogoaue o ,{B.

Mor[BETe B uo.{Kpefla Ea flperloxer rero ca:
1. Ha I OeBpyapu 2018 roA. fpe,4croq rreEcrroErrpaEe Ea eAr.rE,qoqelrr or

(areApara, Tri(a qe nperroAaBarerc(urrr ctcraB ocraBa c: e,qr-ru npo$ecop, 4nava
,[oueETu, e,urH rJr. aclcTelrT a-p Ir ,qBaMa ac[cTeETIl.

2, Kaae4pfia uMa ,[ocrar6lluo qacoBe 3a IBTIrIIIIeEEe Ira 3a,q6.]D(IrreJIEt ,
xopaprrar 3a fre6Ea EaroBapeEocr or Bcr4tr(,rre rlpeflo,qaBareJrll ( B sacrorqEc
MOMem IIa rqar 6 aynu Ii e,&rE Ea % rqaT) (B[x [prrJroxeE[e rGM ,qorora,4a -
ra6l iqa 3a.racoBere B KareApa (Du3ri(oxuurs za 2017 / 2018 1lr. roA.,6e3 qacoBere

sa ra:6apaeutre 4lcqrlflJlrllrlr u qacoBeTe 3a AxIlIIoM,lIrTIt).
3. B rare,4para uMa r.r Aocraraqeq 6poi peIoBIIn re(Illlollrrrr r\TpcoBe - 6

6por. 3a yue6uara 20 l'7 / 2Ol8 r . re cal
a reru[iorreE rgpc [o @ttsuxoxuuut sa c,y4eETrr oT crreu. xr.rMrrr (:a,a. o6.) -

:rer<ropu 4oq. g-p E. Xopoaoaa (l-oa uacr) u upoQ. gxu B. ,(ea.ren (II-pa.racr);
. neKI[orIeE Iqpc rlo <Dusuxoxuuua c KotoulHa xu ta 3a cTylerrTrr oT crreU.

Me,qlrqmcra xuunr - reroop Aoq. a-p M. CrocuoBa;
. JreKlrioEerr qlpc [o <Du3uKoxlLvw c KoJtoudHa xu]t4w 3a cry4errrll or crrgrl.

KX r.r Xcl\4 (orsr floror) nerropr aoq. I-p E. Xopo3oBa ( I-Bn cerl.) u ,qoq. ,q-p M.
CrorEoBa (II-pu ceM.);

. IIeIrqloEeE lq?c no <Drcuxoxu,y1.8 ga cTy4eHrri oT crreu. Arrajrri3 r, (ouTpo.lr

-jle(rop AorI. A-p H. Am\rqeBa;
a rel(ulioEeE Kwc lo KonoudHa x*Mu, 3a cTy4e]llfi oT c[eq. AEaIl?l3 q

(ouTpon - nekrop rir. ac. a-p A. flerpoB;
a re(qroEerr Kwc fio Ercxmpoxltvu\Hu emolu 3a aHaqw ga cTy/],HT:, oT

cleq. AHarr$ ri KoETpo.lr - re(Top AorI. A-p H. ,4r-rMqeBa.
4. Bcerur e1rru or xa6[Jurr[pauuTe rlpeloAaBmen B (areApara E To3r]r c

Eay,trra cTerreE "aoroop" [peanalar n Eocrr oTroBopuogT rr 3a rlo el[ r r86rrpaeM
Jre(qrofleH r()?c I(arI(To cJreaBa:

. EKonoeuqeH Kam&w3 - rou. ,{-p M. CrorEoBa;
a Euokam@tu3a u quoeneKfipoxuMut - lot\. A-p H. AEMqeBa;
. PaduoqKmusHocm u padua4uouta xyrmypa - npo$. ,ryu B. ,{en reo;



a llptl'Lo.rcld Ka Loudutt \Lt.ttLtt - fl. ac. tr-p,[ flcrpoB:
a lt.7ck mpoxLt.lt u\l1t .\tculodu 3a olLl7Ll j - :\ou. n-p H. .{uNIqcBa

5. lla.qse loiurrfl u nortotura xa,iurturtlpaH,]rr L tpe n ollsBdre. tc (ll crrcraB rle
laNlalcc c]lBaN{a l]}Inu (xetlcrroHnpzule Ha lBava ]loul.HTn). B cr,utla nepuotr a
(arcilpala ],Nla caN{o e:!to Il3pacrBalle Ha \llcro (rrpot}ccop llo r}lI3Jll(oxu]I[,).

6, I1par,:ruuauero Ha N xaitx npenoiraBale,lfi ]J crIlM\i]lrpaue xa pa3Rlltrero

H\', . 14,erllalo R ( rpalel,lrlr iJ p-iqrllfe 'la Brlclll<lo oon.Lrrsall,r< r penr'i uxo

liG.rmpr, ia ficpno:lrl201'+ 2020 I
C.ratarrc. qe rara ni6poeguTc Nlorlllllr 3a Hadero npeJlloxcHue llalrgJlHo

o6oclroBaBar Heo5\oilltt\tocrra or ol]le e,uH iloIIeHT B (arcjlpa1a

IlpejlxoxeExcro 5e pa3rtlcitirlto ti cjulllorl\urHo norKpelleHo or {JleHoBcre Ila

(arcrpara xa KC or 4. l).2017 r.
flp[]ara\r rrperlfc lJjBrreqeH]rc or flporoKon Nl 150/ 4. ),2. 2017 t. u

rlprr-roxerr[e ra6flilta c qacoBcrc no 4rn3n(ox]'lv, 3a vqcoHara 201 7/ 201 8 I

1. 1). )01',7 t .

I Lroutuu

()- ,/ ( // "- flir'.-L'/-'(
P-n .(art u""/ /

,4orl. .{-p E. XoPo3oBa



Kat elpa (Du:uxoxrrrtur

.racoRc aa 2017 / 2018 y'r. roil.
(oe3 ,{aco8ere ra xr5lpaeMme }areilHx ,]xcuxnrr x)

Perorno o
AK (^--.rdnm. r.-r)
KX (rr.r/ )

tix (4r.!
MX (@{. A.!

KX + X.14 14ry. 1,
Ar{ (@rl
A( (l,rz.1)
iK (R)!oud. -Y ,)
MX (rrr.rmav.)

AIi(uarrev.)
X-r+ KX- Xl\l (rramal.)

75

120
2t0
510
300
390
90
75
135

90
60

15

t0
90

2',70

120

180
30
15

115

90
60

6;

30

60
90

120

180
180
180

60
60

930 1035 2055

3aAo.rHo o6yqeHIIe
X-lr \Kaatnt. x st)

X-r (@.ll
X-s (taneu.)

()6uo

20
120
40
180

30
160

rqo

50
280
40

370

O6qo qacose 901120 t2ts 2425



llpcnrrc lr3sne.reuue

oT 3acexaH[e Ha (aT. (D]13ur{oxEMIt,

I]POTOKO,T Ne 150

AHcc. 0,1.12.2017 r. B xarenpa Ou3xrioxrr\rr.tl ce uponege Karelpel cr,eer.

llpucr,crear: ,tou. I-p F.. Xoporoaa. npor!. atr B. /lclqer,:roq_ a-p M.CrorlroBa, jIoU.
.a-p H. AuNFIeBa. rn. ac. I-p,{. flerpoB. \xMuI( M. feopr ueBa. xrIvIJ( H.Ie-l.tcBa. Otc}crBar
ac. B. I,lBaHoBa. ac. II. Klllqesa, n lrariqrucTso 1.

Karc,fpelturr cr,Ber lporerrc npu clle:IHUrr ]llleBell pejl:

1. I(a4poru rlrrpocu

2. Y.rcSEu Bcnpocfi

3. Pa:ru

llo r.1 jorl- 1-p E.Xopo3oBa Bilece Ha KC rrpen:roNeuue :a o6nrrBaHe na KoHKvpc la
3aevaHe Ha a(a1evr.trft{a jrn;xHocr .,!oqenr" rro o6_racr na erlclre o6pa:oranue 4.
flpapolrru xavtttr, uare\ra'IrrKa xHOop\larr,rKa. rlpo(becuoHalruo rlarrpaBncHrte 4,2,
Xrivttecxu uayru. ua)qEa caetlriartHocI O[3r(o\uNlur ( Konox]Irra xx\rE, ), cLc cpo( 3

VeCeL, Ol .'lSrJra hi Od,tal,' tBrHe b nB.

llpe,qnoxetuero 6cue pa3rncjlaHo u ejlrJHolryuuo nol(pexeno or qneEoBere Ha
I{are,qpaTa.

f7o r.2

n oronorrr*, ,f
( M. Feorueaa t1)

04.12.2017 r.



OQ x, 
" 

r, ecku oa ky^me my" 
qapAce, N, 24 rp.,,noBA,,B-4000

Ie^ 359 X21261 442
oarc 359 321261403

Kare4pa O P I AH II q HA X I{ M I{ f

II3x. J$ 41l11.12.2017 r.

Ao
AOU. A-P BECEJII{II KMETOB
AEITAII
IIA XI4MI{TIECKI,I @AKYJITET
ny "rultcufr xuJrErrAApACIor"
TIJIOBA14 B

A O n.,'r AA

or npor[. g-p I{luaH I{sanoa

pr,KoBoArneir KareApa Opranruna xlrlrun

Oruocao: o[peAeJr-f,He Ha c:bcraB Ea HayqHo xypu [o upoueAypa 3a 3aeMaHe Ha aKa"{eMu.rHa

a.lI'ExHocT,,IJIaBeH aCI,ICTeHT".

YBAXAEMI,I AOII. KMETOB,

Br,u opr:xa c u-r. 20 (l) u (2) or 3PACP6, ,r,r. 49 (1), (2) u (3) or I IIl3pACpB r qr. 60

(1) u (2) or IIPAC ua IIY, u peucrue sa KC la rarelpa ..Oprauuvna x]IMur,, (rlporo(on

Nq288/06.12.2017 r'.), uola ,{a EHeccre 3a pa3rJe)rulaHe rt}s (Dat,-.rlre'l.Hxq cr,Be1 Ha

Xultuqecxu $axytncr lpelLtoNelIIle 3u lrtoop Ha t]a) LIHo )l(\ fn li npoBer(JaHe IIa I(oHrq.pceH

Ir3lur no rtpoqe11ypa 3a 3ae\taHc aI(aJeNrr]rIHa An.r,]xuocl ..rnaBeH act'tcreH.r', Eo o6nacr Ha

Brcrrre o6pa3oBarrre:1. Ilpapo,ran Havrifi, uareNrarr.rlia u urrrfoplraraxa, npor]ecnona_luo

HarlpaB,qcHre ,1.2 XfMr.rec(x uavrt, Oprautruua x,lrrun. o5uapo,lnaH e !I]. bp.

90/10.11.2017 r.

BbrpeIIIHn: 1. ,aou. ,q-p C.reaa Mupouona C.t.arxora_Af crxe flV .,I1. Xu,reu,qapcrr,,.

ttavrrHa creuxarHocr Oprauuvrra xnvru.

2. /toll. .l-p Pylrlua I,Iaanona liaxa:rcra fIV .,11. Xrr.1cHfapcruf.. Ha),rHx

c[eUl'Ianrloc I OpraHrrJrIa x]{NrlI{:



3. rol. .il-p llralreH AHre;ros AHre,ros llV ,.11. X[xeH.!apcK]i", Hav.rHx

cneqnarlHocr OpraHnrIIIa xt,IMI]-s;

Bt uurnn: 4. npoo. A-p llarrre,T eri llerpoB IeHeB. AH yXT. HalLlHa crleuualrHocr

Oprarru.lrra xavrl:

5. Aou. /t-p AHToH MaH.lets CJraBoB VXT. ualuna cneruarlrocr

Oprauu.rra xrvu.a.

Pe:epauu qreuoBc: 1. npo$. n-p I,I;lrrrr I,Iaanos llsauos llY ..f1. Xu,ren;rapcru",

HayqHa cflcqtla:l]rocr Opf aHlLIHa xultEl;

2. ,'tort. ,.r-p Mapu,rHa lrurlpoBir Aprrpona. 1rr MY ILroe,lue.

HayqHa cflcrl,Iarl{ocr L)praHr,r'iHa \[Nrur. l_iuooptanl'luua xnlflu.

llpunozterure: [pe[uc-rr3BJreqeHr.re or rrpororolr Ns288i06.12.2017 r.

C vgaxenn

I,IBAHOB
Pz'rcoeodumq t<a iedpa Opeauuuna xuuta
IIPOID. A-P



flpcIIrIc-rBBneqeH11e

oT 3ace,qaHlle Ea

xaTetrpa "OpraH,lqHa xIlVItr"
or 06.12.2017 r.

Ilporoxo"r J\! 288

LIa 06.12.2017 r. ce npoBcjle 3acer:tarltre xa r(arenpeHr{rr cbBer rra I<arerpa "OpratfirrHa

xtltuq".

O6rrI cr,cral 8. llprlcr-crnar 7t rrpo{r. n-p l,I-ulrn I,lBaHoB. .corl. r-p Crena Crar(oRa.
tro{. !-p fl:rauen AlrenoB. jlorl. tr-p PyNurra fialtarc(a, rou..r p Xan flerpoe,4oq.;1-p
Co:rex f{anr,o. r-1. ac. I-p Cranrvtrp N4auo:ros. Orctcrlar l: 1ort. g-p Crolrrna Huxorora
B OTnyCX.

I Ico6xoil[N1 6poii 3a noro)liureneH n35op 5.

IleBelr peill

i. Y.reSHx Br,npocll

l.l. O6snrsarre Ha Ntecra 3a npncNr ua lro(ropautu npe: lue6nata 2018/2019

rojlulla

1.2. Ofipere]uHe ra(ct 3a Ml[ ,.Merulurc(a rrvua,, n_.rareso. pO/3O.

cneIIu&-u1cTu ri HccIIeu!alqI4cTn.

1.3. I,l36op Ha qnen B xoNrucunra:ra l(CK'2018

1.,1. I,Ii5op Ha x)px 3a npfieNl 1ta notropaHll_

1.5. I,135op Ha xlpx 3a h-oH(ypc rra r_r. acucrerrr

llo r. 1.6 or rHeBHx, pe:l RrB Bpt,3Ka c o6rBelx, r(oH(vpc ja ara:feluuilHa,q_l!xHoct.

),?naaev dctrcme*m, lto: o6llacr Ha BO: ,1 flpfipo,1ut Haytr]! Nrarel\{arrr(a u tur}opr,raruxa;

llpollecrorranno HalpaRJleHlle:,1.2 Xarlx.rcctru xayxfi; HavqHa crreI1lranlrocrt Oprann.rda

xuNx.L lpoqj. .q p U. trlBaHoB Buecc flpellnor(eEEe 3a rr_{cEo]re Ha Havqxo nivp!.
Br,rpeuur.l-tetrore:

1. .{o(. I-p Crena MupoHoBa CrarxoBa-A6er\e;

2. ,qort. .l-p Ilrauen Al]re_rroB AxrenoBl

3. aoq. 1-p Pyruua UBatroBa }ja(allc(a;

,1. Ipot[. g-p I,lil,rrn I,lBaHoB [{EaHoB pe3epRell_

Br,nurrr'r qlexone-



1. npoo. AH IlaHrencii flcrpoB IeEeB

2. noq. q p Artor N,lltErreB CraBoB

3. lou. ,qrr Mapuana llnNrnrpoBa AprxpoBa - pe3epBex

(l.:lerl o6crxtraxc. xarcjlpeHt, cl,Bel erxlroryrxHo np!te qncHoRcrc Ha HavqHo xypu

3a r'lpelfcTorlqx, xoH()?c 3a IIaBelt acncTeHT.

Iteuenue: KC npelrara ra OC:

lla oloSptl qJrerrcBere Ha npe;1lloxcrurr clcraB 3a llayqxo ,(vpx 3a flpelcrortlrJ,

lioH(vpc 3a rilaBeH actclenT_

07.12.2411 r.

rp. llronlun
Ilporor<onuux:

(r-p. ,4. Bo



,{o .{cxana aa
Xrlnuqecrll
tfaxlrl|er
'I'YK

AOIT,'IAA

or,1oq. ,1-p Bece-rnn l,iop,talor Kueron - npclrcerarer Hr Ha-lqHo ,r{vpn
no l1poueillpara 3a 3acNtaHe lla a(ancvnLIHaTa ,fj ,r(lrccT 'llorletlT'

R ll]tolrrrxBcl(r,rn vH[Bepcurer..llaxcul: XhxelrapcKra,
no 06-lacl Ha RrJctre o6pa:rocanuc: .1. llpr1po]lHlt Ha)'(ll. \iiII.eN1ar ra I uulfopuarlra;

npodlec[oltalHo Hanpaltrerrue: :1.2. XuM[qecKr Ha]ut (AIIa]ll'll.u,lHa \ NI], Allaltr3 Ha
.tetapcTR('trrr llcruccTRe). KL\r Karc.Ipa AHajulIlrlrra x \Jl, tl rio\rrr(lt.trpHa x{N,nl, (K,\Xl(X)

rrl Xurotqecrul tlraxr.lrtc t

YBarfiaelrrr r- leraaH,

Yee,loMqsaNr llu. .ie la 07 /,tcre\lBpu 2017 r. cc EpoBele 3a(nmrrqrerHo 3aceraHuc Ha
llavqHoro xlpu, lra3HaqcHo cl,c 3anoRcl N9 P33-1804 or 25.07.2017 l.

Cnc! npoBe.ccHoro o6c!x,{aHc rt ,Bllo l_tacvBaHc. Ha}.rrroro xypr nptrc cJteanoro
pcurefl[e, cr,c 7 r'Iaca ']A' u 0 -'II,OTI,IB,:

Har,ruoro xilpn trpe.liara Ha q)C K1,\ Xilltutecrua {rarv-ttel jla ulSepe
rJ. ac..I-p l{uprrr Kocros Crrlrurqrres za'io4eum'allY ..[7. Xurenlapcru..
no oSJracr Ha Buc1xe oSpa3oBaHl'1e 4. np,Ipolu rralxr. vareN{at.[Ka u nH(|opNtalI(a:
Epoq)ec[oHarlHo HaupasrcHne,1.2. XuvlJ.lccl(u Ha]ior
(AHalul.ri.rrra xnt\ru, Arlrlrlr3 Ha le(apcTBeHfi ReruectBa)
ri],r\r KaTetrpa AHit-rtuTlMIa xuN4tI, u IioMrxorBpHa xuNflr, (KAX(X)
ra XrN,lt,ieclor, (hftkYJf r e t'

I lprritoaierrrrn:

l. IIporo(oir or nrpRoto 3acelaHre Ha lrayqHoro xyplc:

2. IlpoloKon o'r 3a(Jltorrrrrc-{Holo 3acetrarnc Ha ua\ qHoro ,ivpn.

7 AexeMBpu 2017 r.

IIToBAnB Gorr. A-p
LherroRe Ha HX:

,&_u
Apna".l,fiHl aHeBa)

3.

ll,laMeH fleHqeB)rip HBaH

flpeAcelarer Ha H)I{:

KreroR)

1.

2.



До членовете на ФС 

на Химическия факултет 

 

 

 

ДОКЛАД 

от доц. д-р Веселин Кметов 

Декан на Химическия факултет 

 

 

 

Уважаеми членове на ФС, 

 

Във връзка със смяна на преподавателя по Английски език (Константин Кръстев) 

през първия семестър на учебната 2017/2018 година, предлагам да бъдат хонорувани 60 

часа упражнения на Дани Симеонова Симеонова, като възнаграждението да е в размер на 

7,00 лв. за час. 

 

 

 

11 декември 2017 год.    Декан на ХФ: 

(доц. д-р В. Кметов) 

 



                                          
 

До Декана  

на Химически факултет  

при ПУ „П. Хилендарски” 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от доц. д-р Стела Статкова 

председател  

на Клуб Драгендорф, 

 

Уважаеми Господин Декан, 

 

като председател на Dragendorff chemistry club, моля да внесете за обсъждане и 

решение на Факултетния съвет на 12.12.2017  

 

обявяването на Турнир за Купа Dragendorff chemistry club 
 

1. Предлагаме Турнира да се проведе в периода януари - април 2017 г.. 
 

2. Предлагаме Турнира да се проведе в три етапа. 

Първи етап - отборно участие по тема (една или повече от четири възможни) с излъчване на 

победител за всяка тема 

Втори етап - полуфинален кръг с отпадане на два отбора  

Чрез жребии да се определят противниковите отбори. 

Отборите да се състезават чрез едновременно отговаряне на 10 въпроса от областта на 

химическите науки. Победител от всяка двойка е отбора дал повече верни отговора. 

Трети етап - финален кръг с излъчване на победител 

Двата отбора финалисти да се състезават за време в провеждане на химически експеримент. 

 

 3. Предлагаме Отборите да се състоят от: 

 ученик (от един до трима от 12 клас),  

студент (от един до трима от ПУ)  

наставник (докторант или преподавател от ПУ, учител/специалист-химик, завършил ПУ) 

 

 4. Предлагаме следните тематични области, касаещи всички слоеве на обществото: 

Химия и храни                      Химия и лекарства           

Химия и козметика               Материали за медицината 

 

 



 5. Предлагаме следните примерни регламенти : 

Регламент за Първи етап  

- Всеки отбор подготвя 10 минутно представяне по избрана тема. (презентация, есе, 

демонстрация, скеч) 

- Представят ученик и студент (равностойно участие).  

- Наставника помага при подготовката с материали, напътствия и тренировки. 

-  Наставника представя отбора.  

- Наставника участва в журито, като може да даде гласа си само за един отбор (но не 

собствения) 

 

Регламент за Втори етап 

Въпросите ще са от области  

 Български химици 

 Постижения на химическата наука 

 Химията в бита на съвременния човек 

 Химически факултет на ПУ 

 

Регламент за Трети финален етап 

Приложение на тънкосйната хроматoграфия за идентификация 

Идентифициране на компонентите на: 

 фармацевтичен продукт; 

 фитохимичен продукт 

 синтетична реакционна смес 

 

5. Примерен ! 

Награден фонд 

 

Всички участници ще получат сертификат за участие в турнира. 

Победителите от първи етап ще получат право на участие в Лятна практика и предметни 

награди. 

Победителите във втори етап (ученици) ще бъдат записани като студенти в избрана от тях 

специалност в ХФ, след подаване на документи и ще получат награда двудневна екскурзия с 

посещение на фармацевтично предприятие и клинична лаборатория. 

 

Отборът победител в турнира ще получи:  

Купа Dragendorff chemistry club 
Учениците ще бъдат записани като студенти в избрана от тях специалност в ХФ, след 

подаване на документи. 

Студентите ще бъдат включени в изследователски проекти. 

Отборът победител ще бъде рекламно лице на клуба за 2018 г (професионална фотосесия) 

 

 Предложението е обсъдено на клубна среща на 06.12.2017 г. 

 

 

С уважение : 

(доц. д-р Ст. Статкова) 




