
До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 
химия”, проведено на 12.07.2021 г., бяха обсъдени и единодушно приети (8 гласа „за“) 
следните учебни програми: 
 

 Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия ” за бакалавърска специалност 

„Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование“, 

редовно обучение (2/0/2); 

 Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия ” за бакалавърска специалност 

„Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование“, 

задочно обучение (15/0/15); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска програма „Обучението 

по химия в училище”, редовно обучение (10/0/20); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска програма „Обучението 

по химия в училище”, задочно обучение - специалисти (5/0/10); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска програма „Обучението 

по химия в училище”, задочно обучение - неспециалисти (5/0/10); 

 

 
Моля посочените учебни програми да бъдат внесени за утвърждаване от ФС на ХФ. 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебните 

програми. 

 

 

12.07.2021 г.                                                             Ръководител КАХКХ: 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.07.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 8 

 

 На 12.07.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра Аналитична 

химия и компютърна химия. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 11 

Присъстват 8, отсъстват Сл. Цонева, в болнични,  Е. Върбанова – в отпуска, 

П.Пенчев – по уважителни причини 

 

По точка 1 от дневния ред бяха обсъдени следните учебни програми: 

 Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия ” за бакалавърска 

специалност „Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на 

училищното образование“, редовно обучение (2/0/2); 

 Учебна програма по дисциплината „Аналитична химия ” за бакалавърска 

специалност „Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на 

училищното образование“, задочно обучение (15/0/15); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска 

програма „Обучението по химия в училище”, редовно обучение (10/0/20); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска 

програма „Обучението по химия в училище”, задочно обучение - специалисти 

(5/0/10); 

 Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работата в дигитална среда” за магистърска 

програма „Обучението по химия в училище”, задочно обучение - неспециалисти 

(5/0/10). 

 

След дискусия предложенията бяха гласувани с 8 гласа „за“. 

 

12.07.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» 

Учебен курс 

Факултет 

Химически 

Катедра 

Аналитична химия и компютърна химия 

Професионално направление (на курса) 

4.2 Химически науки 

Специалност 

Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование  

(редовно обучение) 

 

ОПИСАНИЕ 

1. Наименование на курса 

Аналитична химия  

2. Код на курса 

 

3. Тип на курса 

Задължителен 

4. Равнище на курса (ОКС) 

Бакалавър 

5. Година на обучение 

втора 

6. Семестър 

ІІ 

7. Брой ECTS кредити 

7 

8. Име на лектора 

Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

9. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели) 

Успешно завършилите обучението по тази учебен курс: 

1. ще знаят: 

 Как да осъществяват въздействие върху равновесни системи до постигане на же-

ланото крайно състояние. 

 Принципите, възможностите и ограниченията на класическите титриметрични ме-

тоди за анализ 

 Как да формулират и поставят аналитичен проблем 

 Как да изберат подходящ метод за анализ на конкретен обект.  



 Как да представят, оценяват и съпоставят аналитични данни 

2. ще могат: 

 Да приготвят и стандартизират разтвори с необходимите концентрации, изразени 

в моларност, нормалност или процентно съдържание. 

 Да извършват прости титриметрични анализи на киселини, основи, окислители, 

редуктори и комплексообразуватели. 

 Да представят резултатите от измерване, с оценки за съответната точност и неоп-

ределеност. 

 Да извършват спектрофотометрични и потенциометрични анализи 

 Да съпоставят и оценяват аналитични резултати по отношение на сертифицирани 

референтни материали, пределно допустими концентрации и междулабораторни 

сравнения 

10. Начин на преподаване 

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  150 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания 

за други (едновременни) курсове 

Студентите трябва: 

 Студентите трябва да имат познания по обща и неорганична химия: химични знаци и 

свойства на елементите. Основни знания за природа на химичната връзка,  валентност 

и степен на окисление; химично равновесие; теория на електролитната дисоциация; 

комплексообразувателни процеси; окислително-редукционни процеси; строеж на 

атома.  

 Студентите трябва да притежават основни умения за  работа в химична лаборатория: 

да познават и да работят  с проста лабораторна екипировка – колби, цилиндри, нагре-

вателни уреди; 

12. Препоръчани избираеми програмни компоненти 

Обяснението в обучението по химия; Учебните задачи по химия 

13. Съдържание на курса 

13 А. Общо описание (анотация) 

В курса се изучават методите на класическата аналитична химия, основани на равно-

весни процеси, както и принципите на въздействие върху посоката и степента на извършване 

на химическите реакции. Предложен е преглед на възможностите и ограниченията на класи-

ческите титриметрични методи за решаване на конкретни аналитични задачи.   

Отделено е внимание на законовите метрологични изисквания към получаването, пред-

ставянето и оценяването на резултат от измерване. Разгледани са оценките за точност, прециз-

ност на резултата от измерване, както и основните изисквания към проследимост валидиране 

на аналитичен метод.  

Практическите занятия включват решаване на изчислителни задачи и експериментална 

част, в рамките на която студентите разработват индивидуални аналитични задачи под мето-

дическото ръководство на асистента. Студентите усвояват необходимите практически умения 

за извършване на титриметрични анализи.   

  



13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина 

а) лекции – …………………………………………………………………………. 30 часа 

Лекция № 1 ………........………........………........………........………........………...............2 часа 

Тема: Увод в аналитичната химия - предмет, задачи и средства. Аналитичен процес . Качест-

вен и количествен анализ. Начини за изразяване на концентрацията в разтвори и смеси.  

Лекция № 2-………........………........………........………........………........………...............2 часа 

Тема: Метрологични основи на аналитичната химия Представяне на аналитични резултати. 

Точност и прецизност. Средна стойност и стандартно отклонение. Сравняване на резултати от 

измерване. 

Лекция № 3 - . ………………………….………........………........……….......……...............2 часа 

Тема: Теоретични основи на аналитичната химия Химично равновесие - принципи. Закон за 

действие на масите. Равновесни константи - термодинамични концентрационни, условни. 

Фактори влияещи върху равновесието. 

Лекция № 4- …………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Сила на киселини и основи - про-

толитни константи.  

Лекция № 5 - . ………………………….………........………........……….......……...............2 часа 

Тема: Автопротолиза на вода. Водороден експонент (рН). Буферни разтвори. 

Лекция № 6 - ..………………………….………........………........……….......……...............2 часа 

Тема: Комплексообразувателни процеси. Стабилитетни константи. Условия, влияещи върху 

стабилността на комплексите. 

Лекция № 7 - …………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Окислително-редукционни процеси. Електрод и електрохимични клетки. Сила на окис-

лители и редуктори. Стандартни и реални редокс потенциали.  

Лекция № 8 - …………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Класически количествен анализ. Обемен анализ – титриметрия. Принцип и основни по-

нятия. Изисквания към химическата реакция. Стандартни разтвори. Криви на титруване.  Ек-

вивалентна и крайна точка. Избор на индикатор. Класификация на методите за обемен анализ. 

Лекция № 9 - …………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Киселинно-основно титруване (протонометрия). Стандартни разтвори. Киселинно-ос-

новни индикатори. Титрувални криви – особености при силни и слаби протолити. Предимства, 

недостатъци и приложение. 

Лекция № 10 – .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Комплексометрично титруване. Стандартни разтвори. Изисквания към реакцията. 

Криви на титруване. Металохромни индикатори. Аналитично приложение 

Лекция № 11 - .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Редоксиметрия - характеристика и класификация. Изисквания към реакциите. Стандар-

тни разтвори и титрувални криви. Перманганометрия и йодометрия.  

Лекция № 12 - .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Електрохимични методи. Общи понятия. Потенциометрия. Индикаторни и сравнителни 

електроди. Директна потенциометрия. pН-метрия. 

Лекция № 13 - .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Взаимодействие на електромагнитното лъчение с веществото. Спектрофотометрия- 

общи принципи. Качествен и количествен спектрофотометричен анализ закон на Буге –Лам-

берт Беер. Спектрофотометрично титруване 

Лекция № 14 - .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Колоквиум върху изучавания материал 



Лекция № 15– .………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Методи на атомната спектрометрия. Основни принципи на атомно-абсорбционен, еми-

сионен и масспектрален анализ. 

 

б) упражнения - …………………………………………………………………….30 часа 

 

Упражнение № 1– ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: ТИТРИМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ, АЦИДИМЕТРИЯ 

1. Инструктаж за правилата на работа и мерките за безопасност в лабораторията по 

аналитична химия. 

2. Принцип на обемния титриметричен анализ и техника за провеждане на експеримента. 

Аналитична везна – правила за работа. 

3. Начини за изразяване на концентрацията: тегловни %, N, M. Изчисления в обемния 

анализ и представяне на резултати  

4. Ацидиметрия - принцип на метода. Изисквания към титранти и титроустановители. 

5. Практическа част 

- приготвяне на разреден разтвор на HСI  за титруване 

- стандартизиране с титроустановител - Na2CO3 

- индивидуална аналитична задача: Определяне масата на NaOН във воден разтвор 

 

Упражнение № 2– ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: АЛКАЛИМЕТРИЯ 

1. Изчислителни задачи: Приготвяне и стандартизиране на разтвори при титриметричния 

анализ.  

2. Алкалиметрия - принцип на метода 

3. Определяне количеството на слаби и полипротонни киселини. 

4.  Практическа част   
- приготвяне на разреден разтвор на NaOН  за титруване 

- стандартизиране с титроустановител – H2C2O4.2H2O  

- индивидуална аналитична задача; Определяне съдържанието на слаби киселини в 

проба оцет, вино или бира. 

 

Упражнение № 3 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: РЕДОКСИМЕТРИЯ 

1. Изчислителни задачи: Приготвяне и стандартизиране на разтвори за редоксиметрия. Из-

числяване на m(g) N(eq/L) и % съдържание в перманганометрията. 

2.  Перманганометрия - принцип на метода, условия, особености 

3. Практическа част: 

- приготвяне на разреден разтвор на KMnO4  

- стандартизиране с титроустановител - H2С2O4.2H2O   

- индивидуална аналитична задача: определяне количеството на морова сол в разтвор 

 

Упражнение № 4 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: ЙОДОМЕТРИЯ 

1. Изчислителни задачи: Изчисляване на m(g), N(eq/L) и % съдържание при заместително 

титруване. 

2. Принцип на йодометрията, условия, особености. 

3. Практическа част: 

- приготвяне на разреден разтвор на Na2S2O3  

- стандартизиране с титроустановител- K2Cr2O7  

- индивидуална аналитична задача:  определяне на количеството CuSO4 в разтвор 

 

Упражнение № 5 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 



Тема: КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ и СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

1. Комплексонометрия - принцип на метода, условия, особености. 

2. Практическа част:  

- приготвяне на стандартен разтвор на ЕДТА 

- индивидуални аналитични задачи: определяне на Cu2+ в разтвор. Определяне твърдост 

на вода. 

3. Принцип на директната спектрофотометрия 

4. Практическа част:  

- индивидуална  аналитична задача: спектрофотометрично определяне на Cr6+ с ди-

фенилкарбазид   

 

Упражнение № 6 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ И СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ  

1. Потенциометрично титруване на редуктори, киселини и основи 

2. Практическа част: 

- индивидуални  аналитични задачи:   

- определяне количеството на Морова сол в разтвор 

- Определяне количеството на H3PO4 в Кока кола 

3. Инструменти за атомно-спектрален анализ (АА, ICP-OES, ICP-MS) 

4. Заверка на семестъра 

13.В. Техническо осигуряване на обучението 

 Лаборатории, снабдени с оборудване и  реактиви за провеждане на количествен тит-

риметричен анализ, в това число: поточна система за дейонизирана вода;  

 нагревателни уреди  

 реактиви за количествен анализ с клас “химически чисти за анализ”  

 Тегловна лаборатория: 3 бр. аналитични везни (с точност до 10-4 g) и 1 техн. везна. 

 Препараторна лаборатория окомплектована с над 20 стандартизирани образци за ин-

дивидуални аналитични задачи за практическите занятия на студентите 

 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за количествен анализ 

 pH метър, Si Analytics, модел LAB 845,  спектрофотометри ONDA UV-30 SCAN – 2 

бр., компютри 
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количествен анализ”, Пето изд., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски” (ISBN 954-07-1829-5) 

2003  

7. Ю. Лурье, Справочник по аналитической химии, Москва, "Химия"(ISBN 5-7245-0000-0) 

1989 

15.  Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което позво-

лява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен мате-

риал.  През 14-та седмица на семестъра е планиран колоквиум, който подпомага под-

готовката за изпита, а резултатът от текущия контрол участва във формиране на край-

ната оценка по дисциплината. 

https://students.uni-plovdiv.net/


 Лекциите са придружени с практически курс упражнения, провеждан в специално об-

заведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения сту-

дентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за извър-

шване на анализ под методическото ръководство на асистентите по аналитична хи-

мия. 

  Упражненията по Аналитична химия са задължителни. Занятията включват: 

 решаване на изчислителни задачи  

 експериментална част - индивидуални аналитични задачи  

 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резул-

тата, получен при изпълнение на индивидуалната задача. 

 Упражнението е изпълнено, ако полученият резултат от анализа е верен, в рамките на 

пределно допустимите отклонения за съответния метод. 

 Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат; протоколи за упраж-

нения; справочници с данни, необходими за решаване на изчислителните задачи, 

както и помощни материали за самостоятелно подготовка по дисциплината) са дос-

тъпни за студентите (след регистрация чрез оторизираща система Focus) на интернет 

страницата на ПУ на адрес: http://students.uni-plovdiv.bg/ 

16.  Методи и критерии на оценяване 

В рамките на учебната програма е включен колоквиум под формата на активен тест с 

логически и изчислителни задачи. Текущият контрол  има за цел да провери степента на усво-

яване на преподавания учебен материал през семестъра.  

Дисциплината приключва с финален активен тест (40 въпроса), включващ всички теми 

от учебната програма.  

Крайната текуща оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултати от ко-

локвиум и резултати от крайния тест. Оценката се изчислява по следната формула: 

20% от оценката на колоквиум +  80% от оценката от крайния тест. 

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 изпитни тестове) се съхраняват в 

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

17. Език на преподаване 

Български 

18. Стажове/практика 

    Няма 

19. Изготвил описанието 

Гл. ас. д-р Деяна Георгиева....................... 

http://students.uni-plovdiv.bg/


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» 

Учебен курс 

Факултет 

Химически 

Катедра 

Аналитична химия и компютърна химия 

Професионално направление (на курса) 

4.2 Химически науки 

Специалност 

Обучение по природни науки в прогимназиалния етап на училищното образование  

(задочно обучение) 

 

ОПИСАНИЕ 

1. Наименование на курса 

Аналитична химия  

2. Код на курса 

 

3. Тип на курса 

Задължителен 

4. Равнище на курса (ОКС) 

Бакалавър 

5. Година на обучение 

втора 

6. Семестър 

ІІ 

7. Брой ECTS кредити 

7 

8. Име на лектора 

Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

9. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели) 

Успешно завършилите обучението по тази учебен курс: 

1. ще знаят: 

 Как да осъществяват въздействие върху равновесни системи до постигане на же-

ланото крайно състояние. 

 Принципите, възможностите и ограниченията на класическите титриметрични ме-

тоди за анализ 

 Как да формулират и поставят аналитичен проблем 

 Как да изберат подходящ метод за анализ на конкретен обект.  



 Как да представят, оценяват и съпоставят аналитични данни 

2. ще могат: 

 Да приготвят и стандартизират разтвори с необходимите концентрации, изразени 

в моларност, нормалност или процентно съдържание. 

 Да извършват прости титриметрични анализи на киселини, основи, окислители, 

редуктори и комплексообразуватели. 

 Да представят резултатите от измерване, с оценки за съответната точност и неоп-

ределеност. 

 Да съпоставят и оценяват аналитични резултати по отношение на сертифицирани 

референтни материали, пределно допустими концентрации и междулабораторни 

сравнения 

10. Начин на преподаване 

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (15 часа),  

 Лабораторни упражнения (15 часа) 

 

Извънаудиторно:  180 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания 

за други (едновременни) курсове 

Студентите трябва: 

 Студентите трябва да имат познания по обща и неорганична химия: химични знаци и 

свойства на елементите. Основни знания за природа на химичната връзка,  валентност 

и степен на окисление; химично равновесие; теория на електролитната дисоциация; 

комплексообразувателни процеси; окислително-редукционни процеси; строеж на 

атома.  

 Студентите трябва да притежават основни умения за  работа в химична лаборатория: 

да познават и да работят  с проста лабораторна екипировка – колби, цилиндри, нагре-

вателни уреди; 

12. Препоръчани избираеми програмни компоненти 

Обяснението в обучението по химия; Учебните задачи по химия 

13. Съдържание на курса 

13 А. Общо описание (анотация) 

В курса се изучават методите на класическата аналитична химия, основани на равно-

весни процеси, както и принципите на въздействие върху посоката и степента на извършване 

на химическите реакции. Предложен е преглед на възможностите и ограниченията на класи-

ческите титриметрични методи за решаване на конкретни аналитични задачи.   

Отделено е внимание на законовите метрологични изисквания към получаването, пред-

ставянето и оценяването на резултат от измерване. Разгледани са оценките за точност, прециз-

ност на резултата от измерване, както и основните изисквания към проследимост валидиране 

на аналитичен метод.  

Практическите занятия включват решаване на изчислителни задачи и експериментална 

част, в рамките на която студентите разработват индивидуални аналитични задачи под мето-

дическото ръководство на асистента. Студентите усвояват необходимите практически умения 

за извършване на титриметрични анализи.   

  



13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина 

а) лекции – …………………………………………………………………………. 15 часа 

Лекция № 1 ………........………........………........………........………........………...............5 часа 

Тема: Увод в аналитичната химия - предмет, задачи и средства. Качествен и количествен ана-

лиз. Начини за изразяване на концентрацията в разтвори и смеси.  

Метрологични основи на аналитичната химия Представяне на аналитични резултати. Точност 

и прецизност. Средна стойност и стандартно отклонение. Сравняване на резултати от измер-

ване.  

Теоретични основи на аналитичната химия Химично равновесие - принципи. Закон за дейст-

вие на масите. Равновесни константи - термодинамични концентрационни, условни. Фактори 

влияещи върху равновесието. 

Лекция № 2- …………………………….………........………........……….......….................5 часа 

Тема: Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Сила на киселини и основи - про-

толитни константи. Автопротолиза на вода. Водороден експонент (рН). Буферни разтвори.  

Комплексообразувтелни процеси. Стабилитетни константи. Условия, влияещи върху стабил-

ността на комплексите.  

Окислително-редукционни процеси. Електрод и електрохимични клетки. Сила на окислители 

и редуктори. Стандартни и реални редокс потенциали.  

Лекция № 3 - …………………………….………........………........……….......….................3 часа 

Тема: Класически количествен анализ. Обемен анализ – титриметрия. Принцип и основни по-

нятия. Изисквания към химическата реакция. Стандартни разтвори. Криви на титруване.  Ек-

вивалентна и крайна точка. Избор на индикатор. Класификация на методите за обемен анализ. 

 Киселинно-основно титруване (протонометрия). Стандартни разтвори, индикатори. 

Предимства, недостатъци и приложение. 

 Комплексометрично титруване. Стандартни разтвори. Металохромни индикатори. 

Аналитично приложение 

 Редоксиметрия - характеристика и класификация. Стандартни разтвори. Пермангано-

метрия и йодометрия.  

Лекция № 4 - …………………………….………........………........……….......….................2 часа 

Тема: Инструментални методи: 

 Електрохимични методи. Общи понятия. Потенциометрия. Индикаторни и сравни-

телни електроди. Директна потенциометрия. pН-метрия. 

 Спектрофотометрия- общи принципи. Качествен и количествен спектрофотометричен 

анализ закон на Буге –Ламберт Беер. Спектрофотометрично титруване 

 Методи на атомната спектрометрия. Основни принципи на атомно-абсорбционен, еми-

сионен и масспектрален анализ. 

 

б) упражнения - …………………………………………………………………….15 часа 

Упражнение № 1– ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: АЛКАЛИМЕТРИЯ 

1. Инструктаж за правилата на работа и мерките за безопасност в лабораторията по 

аналитична химия. 

2. Принцип на обемния титриметричен анализ и техника за провеждане на експеримента. 

Аналитична везна – правила за работа. 

3. Начини за изразяване на концентрацията: тегловни %, N, M. Изчисления в обемния 

анализ и представяне на резултати  

4. Алкалиметрия - принцип на метода 

5. Определяне количеството на слаби и полипротонни киселини. 

6.  Практическа част   
- приготвяне на разреден разтвор на NaOН  за титруване 

- стандартизиране с титроустановител – H2C2O4.2H2O  



- индивидуална аналитична задача; Определяне съдържанието на слаби киселини в 

проба оцет, вино или бира. 

 

Упражнение № 2 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: ЙОДОМЕТРИЯ 

1. Изчислителни задачи: Изчисляване на m(g), N(eq/L) и % съдържание при заместително 

титруване. 

2. Принцип на йодометрията, условия, особености. 

3. Практическа част: 

- приготвяне на разреден разтвор на Na2S2O3  

- стандартизиране с титроустановител- K2Cr2O7  

- индивидуална аналитична задача:  определяне на количеството CuSO4 в разтвор 

 

Упражнение № 3 – ………………………………………………………………………….. 5 часа 

Тема: КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ и СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

1. Комплексонометрия - принцип на метода, условия, особености. 

2. Практическа част:  

- приготвяне на стандартен разтвор на ЕДТА 

- индивидуални аналитични задачи: определяне на твърдост на вода 

3. Принцип на директната спектрофотометрия 

4. Практическа част:  

- индивидуална  аналитична задача: спектрофотометрично определяне на Cr6+ с ди-

фенилкарбазид   

5. Заверка на семестъра 

13.В. Техническо осигуряване на обучението 

 Лаборатории, снабдени с оборудване и  реактиви за провеждане на количествен тит-

риметричен анализ, в това число: поточна система за дейонизирана вода;  

 нагревателни уреди  

 реактиви за количествен анализ с клас “химически чисти за анализ”  

 Тегловна лаборатория: 3 бр. аналитични везни (с точност до 10-4 g) и 1 техн. везна. 

 Препараторна лаборатория окомплектована с над 20 стандартизирани образци за ин-

дивидуални аналитични задачи за практическите занятия на студентите 

 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за количествен анализ 

 pH метър, Si Analytics, модел LAB 845,  спектрофотометри ONDA UV-30 SCAN – 2 

бр., компютри 

14.  Библиография (основни заглавия) 

1. Д. Георгиева, Свитък лекционен курс разпечатка и електронна версия, 

(https://students.uni-plovdiv.net/)  

2. Г. Пеков, Аналитична химия. Химични методи за анализ, УИ Св. Климент Охридски", 

(ISBN: 9789540729602)  2010,  

3. Р. Борисова, Основи на химичния анализ, Водолей, 2009, ISBN: 9789549415435 
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5. Г. Кристиан ,  Аналитическая химия ( в 2 томах, перевод с английский), Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, (ISBN: 987-5-94774-389-0) 2012 

6. Р. Христова, Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по 

количествен анализ”, Пето изд., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски” (ISBN 954-07-1829-5) 

2003  

7. Ю. Лурье, Справочник по аналитической химии, Москва, "Химия"(ISBN 5-7245-0000-0) 

1989 
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Дисциплината приключва с финален активен тест (40 въпроса), включващ всички теми 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  //  ффииллииаалл  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3. Педагогика на обучението по химия  

ССппееццииааллнноосстт  

Обучението по химия в училище  (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

  

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

ПЪРВА 

ССееммеессттъърр//  ТТррииммеессттъърр  

I  

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

3  

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

доц. д-р Николай Кочев, гл. ас. д-р Атанас Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 
информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 
включен разнообразен материал, който ще създаде широкоспектърни познания и умения у 
студентите-бъдещи учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред 
ученици. Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 
придобият теоретични и практически познания и умения за работа с аудио, видео и графична 
информация. Това ще им даде гъвкавост и възможност да разработват образователни компоненти 
целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 
обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  
представяне и обработка на химична информация като интегрална част от електронното 
подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 
бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 
студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 
MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 
курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 
студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 
комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 
предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 
 Принципите за работа с аудио, видео и графична информация 
 Ще познават различни видове файлови формати и принципите за компресия и 

архивиране 
 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  
 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния 

процес 
 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 
 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 
 как да оценяват достоверността на намерената информация 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 
 да обработват аудио и видео информация 
 да обработва векторни и растерни графични изображения 
 да създават мултимедийно съдържание 
 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  
 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 
 да създават мултимедийни презентации 
 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 
 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (10 часа),  

 Упражнения (20 часа) 

Извънаудиторно:  60 ч. 

 Самостоятелна подготовка (30 ч.) 

 Курсова работа (30 ч.),  
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  Консултации 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 
 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 
Компютри и софтуер, Химична информатика, Компютърен достъп до научна информация, 

Мрежи и интернет  

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

бази данни, информационни източници и облачни услуги, както и системите за управление на 

съдържанието. Включени са различни методи за обработка на различни типове информация – аудио, 

видео и графики. Обърнато е специално внимание за начините на представяне и обработка на 

химичната информация, както и извършването на различни видове търсене в химични бази данни. 

Засегнати се въпроси за сигурността и добрите практики при работа с електронни и мрежови 

ресурси. Разгледана е платформата Moodle с предлаганите от нея образователни елементи като 

създаване на различни активности, създаване и оценяване на тестове, създаване на урок, форум 

речник, присъствен списък  и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

компоненти, които да бъдат използвани в процеса на обучение. Също така ще бъде създаден 

електронен курс съдържащ различни елементи за обучение и представяне на информация. 

Студентите ще имат възможност да създадат електронен тест и да зададат автоматичното му 

оценяване. С цел създаване на умения за извършване на оценяване е предвидено всеки студент да 

оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

1. Въведение в информационните технологии. Бази данни, информационни източници, 
облачни услуги.  

1 

2. Работа с аудио, видео и графична информация.  1 

3. Представяне, обработка и визуализация на научни данни и химична информация. 1 

4. Представяне на учебно съдържание чрез мултимейдийна презентация. 1 

5. Използване на мрежови услуги за обучението. Web-базирани технологии. Сигурност и 
добри практики при работа с електронни и мрежови ресурси. 

1 

6. Електронни образователни среди (LMS). Сравнителни характеристики на технологиите и 
продуктите. 

1 
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7. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности ; видове 
тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, тежести. Групиране и оценяване на 
обучаемите. 

2 

8. Навигация и семантично търсене: външни образователни ресурси и портали.  Оценяване 
достоверността на намерената информация (методи за сравнение и анализ). 

2 

Общ брой часове 10 

Б/ Упражнения  

1. Работа с  облачни услуги и ресурси (google drive). 1 

2. Прихващане на екранно съдържание. Създаване на мултимедийно съдържание и 
презентации . 

1 

3. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 
Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 
реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

2 

4. Интерактивни методи за обучение/представяне на информация. Работа с електронни 
дъски. 

2 

5. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 
Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 

3 

6. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 
Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 
урок и форум. 

3 

7. Работа с платформата Moodle. Създаване и конфигуриране на тест. Банка с въпроси. Видове 
въпроси. 

4 

8. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 
оценката и допълнително конфигуриране. 

4 

Общ брой часове 20 

  

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 
училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 
от електронното обучение.  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

o  7 хардуерни сървъра включващи общо: 72 компютърни ядра (CPUs), 400 GB 

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

o 4 компютърни зали с общо 39 работни места, свързани в обща вътрешна 

мрежа и със сървъри, в които са разположени базите от данни и осигуряват 

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

o Виртуални машини на Линукс 
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 Ресурси и набор от IT услуги, предлагани от CART-lab, с които се дава възможност на 

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

o C.drive - услуга за съхранение и споделяне на файлове; 

o C.mail – електронна поща; 

o C.eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от 

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

o C.portals е система базирана на платформата Liferay  и се използва за изграждане на 

многофункционални web сайтове;  

o C.students (students.uni-plovdiv.net) е система за създаване и управление на учебни 

курсове и е базирана на платформата moodle. Използва се активно от преподаватели, 

докторанти и студенти;  

o C.wiki е електронна енциклопедия подобно на Уикипедия, която се използва за 

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Susan Smith Nash 
Moodle 3.x Teaching Techniques, 3-то 
издание 

Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 

Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

A. Leach, V. Gillet An Introduction To Chemoinformatics Springer 2007 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

решения. Копие от лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. 

Целта на демонстрациите е да се онагледи преподаваната материя, да се подпомогне 

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

да търсят и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

Упражненията се провеждат в компютърните зали на факултета. Всеки студент работи 

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

задачи под формата на тест или курсови проекти са достъпни в системата C.students 

(https://students.uni-plovdiv.net). Там се поддържа и постоянна връзка между преподавателя 

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценява се самостоятелната работа на студентите.  
Дисциплината приключва с изпит- активен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  
Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от самостоятелната курсова 

работа и резултати и от крайния тестови изпит.  

https://students.uni-plovdiv.net/
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Оценката се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на курсовата работа + 70% от оценката от семестриалния тест. 
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 и изпитни тестове) се 

съхраняват в раките на  1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Николай Кочев, гл.ас. д-р Атанас Терзийски, гл.ас. д-р Веселина Паскалева 
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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  //  ффииллииаалл  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3. Педагогика на обучението по химия   

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Обучението по химия в училище  (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

  

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

ПЪРВА 

ССееммеессттъърр//  ТТррииммеессттъърр  

I 

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

 3 

ИИммееннаа  ннаа  ллееккттооррииттее  

доц. д-р Николай Кочев, гл. ас. д-р Атанас Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 
информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 
включен разнообразен материал, който ще създаде познания и умения у студентите-бъдещи 
учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред ученици. 
Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 
придобият теоретични и практически познания и умения да разработват образователни компоненти 
целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 
обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  
представяне и обработка на химична информация като интегрална част от електронното 
подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 
бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 
студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 
MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 
курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 
студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 
комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 
предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 
 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  
 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния 

процес 
 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 
 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 
 как да оценяват достоверността на намерената информация 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 
 да създават мултимедийно съдържание и презентации 
 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  
 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 
 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 
 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Лекции (5 часа),  

 Упражнения (10 часа) 
 

Извънаудиторно:  75 ч. 

 Самостоятелна подготовка, 

 Курсова работа,  

 Консултации 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 
 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 
Компютри и софтуер, Химична информатика, Компютърен достъп до научна информация, 

Мрежи и интернет  

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

бази данни, информационни източници и облачни услуги, както и системите за управление на 

съдържанието. Включени са различни методи за обработка на различни типове информация като е 

обърнато специално внимание за начините на представяне и обработка на химичната информация, 

както и извършването на различни видове търсене в химични бази данни. Засегнати се въпроси за 

сигурността и добрите практики при работа с електронни и мрежови ресурси. Разгледана е 

платформата Moodle с предлаганите от нея образователни елементи като създаване на различни 

активности, създаване и оценяване на тестове, създаване на урок, форум речник, присъствен списък  

и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

компоненти, които да бъдат използвани в процеса на обучение. Също така ще бъде създаден 

електронен курс съдържащ различни елементи за обучение и представяне на информация. 

Студентите ще имат възможност да създадат електронен тест и да зададат автоматичното му 

оценяване. С цел създаване на умения за извършване на оценяване е предвидено всеки студент да 

оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

1. Въведение в информационните технологии. Бази данни, информационни източници, 
облачни услуги.  

1 

2. Представяне, обработка и визуализация на научни данни и химична информация. 1 

3. Електронни образователни среди (LMS). Сравнителни характеристики на технологиите и 
продуктите. 

1 

4. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности; видове 
тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, тежести. Групиране и оценяване на 
обучаемите. 

2 

Общ брой часове 5 

Б/ Упражнения  

1. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 
Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 
реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

2 

2. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 
Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 

2 

3. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 
Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 
урок и форум. 

2 



4 

4. Работа с платформата Moodle. Създаване и конфигуриране на тест. Банка с въпроси. Видове 
въпроси. 

2 

5. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 
оценката и допълнително конфигуриране. 

2 

Общ брой часове 10 

  

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 
училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 
от електронното обучение.  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

o  7 хардуерни сървъра включващи общо: 72 компютърни ядра (CPUs), 400 GB 

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

o 3 компютърни зали с общо 39 работни места, свързани в обща вътрешна 

мрежа и със сървъри, в които са разположени базите от данни и осигуряват 

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

o Виртуални машини на Линукс 
 Ресурси и набор от IT услуги, предлагани от CART-lab, с които се дава възможност на 

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

o C.drive - услуга за съхранение и споделяне на файлове; 

o C.mail – електронна поща; 

o C.eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от 

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

o C.portals е система базирана на платформата Liferay  и се използва за изграждане на 

многофункционални web сайтове;  

o C.students (students.uni-plovdiv.net) е система за създаване и управление на учебни 

курсове и е базирана на платформата moodle. Използва се активно от преподаватели, 

докторанти и студенти;  

o C.wiki е електронна енциклопедия подобно на Уикипедия, която се използва за 

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Susan Smith Nash 
Moodle 3.x Teaching Techniques, 3-то 
издание 

Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 
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Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

A. Leach, V. Gillet An Introduction To Chemoinformatics Springer 2007 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

решения. Копие от лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. 

Целта на демонстрациите е да се онагледи преподаваната материя, да се подпомогне 

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

да търсят и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

Упражненията се провеждат в компютърните зали на факултета. Всеки студент работи 

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

задачи под формата на тест или курсови проекти са достъпни в системата C.students 

(https://students.uni-plovdiv.net). Там се поддържа и постоянна връзка между преподавателя 

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценява се самостоятелната работа на студентите.  
Дисциплината приключва с изпит- активен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  
Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от самостоятелната курсова 

работа и резултати и от крайния тестови изпит.  
Оценката се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на курсовата работа + 70% от оценката от семестриалния тест. 
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 и изпитни тестове) се 

съхраняват в раките на  1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Николай Кочев, гл.ас. д-р Атанас Терзийски, гл.ас. д-р Веселина Паскалева 

https://students.uni-plovdiv.net/
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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  //  ффииллииаалл  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

1.3. Педагогика на обучението по химия   

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Обучението по химия в училище  (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

  

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър (неспециалисти) 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

ВТОРА 

ССееммеессттъърр//  ТТррииммеессттъърр  

III 

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

 3 

ИИммееннаа  ннаа  ллееккттооррииттее  

доц. д-р Николай Кочев, гл. ас. д-р Атанас Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 
дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 
информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 
включен разнообразен материал, който ще създаде познания и умения у студентите-бъдещи 
учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред ученици. 
Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 
придобият теоретични и практически познания и умения да разработват образователни компоненти 
целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 
обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  
представяне и обработка на химична информация като интегрална част от електронното 
подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 
бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 
студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 
MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 
курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 
студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 
комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 
предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 
 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  
 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния 

процес 
 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 
 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 
 как да оценяват достоверността на намерената информация 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 
 да създават мултимедийно съдържание и презентации 
 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  
 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 
 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 
 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Лекции (5 часа),  

 Упражнения (10 часа) 
 

Извънаудиторно:  75 ч. 

 Самостоятелна подготовка, 

 Курсова работа,  

 Консултации 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 
 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 
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ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 
Компютри и софтуер, Химична информатика, Компютърен достъп до научна информация, 

Мрежи и интернет  

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

бази данни, информационни източници и облачни услуги, както и системите за управление на 

съдържанието. Включени са различни методи за обработка на различни типове информация като е 

обърнато специално внимание за начините на представяне и обработка на химичната информация, 

както и извършването на различни видове търсене в химични бази данни. Засегнати се въпроси за 

сигурността и добрите практики при работа с електронни и мрежови ресурси. Разгледана е 

платформата Moodle с предлаганите от нея образователни елементи като създаване на различни 

активности, създаване и оценяване на тестове, създаване на урок, форум речник, присъствен списък  

и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

компоненти, които да бъдат използвани в процеса на обучение. Също така ще бъде създаден 

електронен курс съдържащ различни елементи за обучение и представяне на информация. 

Студентите ще имат възможност да създадат електронен тест и да зададат автоматичното му 

оценяване. С цел създаване на умения за извършване на оценяване е предвидено всеки студент да 

оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

1. Въведение в информационните технологии. Бази данни, информационни източници, 
облачни услуги.  

1 

2. Представяне, обработка и визуализация на научни данни и химична информация. 1 

3. Електронни образователни среди (LMS). Сравнителни характеристики на технологиите и 
продуктите. 

1 

4. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности; видове 
тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, тежести. Групиране и оценяване на 
обучаемите. 

2 

Общ брой часове 5 

Б/ Упражнения  

1. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 
Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 
реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

2 

2. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 
Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 

2 

3. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 
Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 
урок и форум. 

2 
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4. Работа с платформата Moodle. Създаване и конфигуриране на тест. Банка с въпроси. Видове 
въпроси. 

2 

5. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 
оценката и допълнително конфигуриране. 

2 

Общ брой часове 10 

  

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 
училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 
от електронното обучение.  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

o  7 хардуерни сървъра включващи общо: 72 компютърни ядра (CPUs), 400 GB 

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

o 3 компютърни зали с общо 39 работни места, свързани в обща вътрешна 

мрежа и със сървъри, в които са разположени базите от данни и осигуряват 

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

o Виртуални машини на Линукс 
 Ресурси и набор от IT услуги, предлагани от CART-lab, с които се дава възможност на 

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

o C.drive - услуга за съхранение и споделяне на файлове; 

o C.mail – електронна поща; 

o C.eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от 

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

o C.portals е система базирана на платформата Liferay  и се използва за изграждане на 

многофункционални web сайтове;  

o C.students (students.uni-plovdiv.net) е система за създаване и управление на учебни 

курсове и е базирана на платформата moodle. Използва се активно от преподаватели, 

докторанти и студенти;  

o C.wiki е електронна енциклопедия подобно на Уикипедия, която се използва за 

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Susan Smith Nash 
Moodle 3.x Teaching Techniques, 3-то 
издание 

Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 
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Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

A. Leach, V. Gillet An Introduction To Chemoinformatics Springer 2007 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

решения. Копие от лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. 

Целта на демонстрациите е да се онагледи преподаваната материя, да се подпомогне 

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

да търсят и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

Упражненията се провеждат в компютърните зали на факултета. Всеки студент работи 

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

задачи под формата на тест или курсови проекти са достъпни в системата C.students 

(https://students.uni-plovdiv.net). Там се поддържа и постоянна връзка между преподавателя 

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценява се самостоятелната работа на студентите.  
Дисциплината приключва с изпит- активен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  
Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от самостоятелната курсова 

работа и резултати и от крайния тестови изпит.  
Оценката се изчислява по следната формула: 
30% от оценката на курсовата работа + 70% от оценката от семестриалния тест. 
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 и изпитни тестове) се 

съхраняват в раките на  1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

доц. д-р Николай Кочев, гл.ас. д-р Атанас Терзийски, гл.ас. д-р Веселина Паскалева 

https://students.uni-plovdiv.net/
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AO
AOII. A-P BECEJII4H KMETOB
AEKAH
HA XI'IMI{rIECIfl{ OAKYJTITE'I'
ny "uaucI4IZ xlrnEHAApcKI,I.
IIJTIOBAI'IB

AOKJIAA

or npoS. a-p llruau llsanon

pbKoBoAr.rreJr Kareapa OpraHuuna xulrnr

Ornocso: arecrr.rpaHe Ha peAoBeH AorcropaHT.

YBAXAEMI,I AOU. KMETOB,

Moas Aa Bgecere 3a yrBbpxAaBane or' (DC Ha Xuvu qecrut {ar1,.,rrer'.

npeAnoxeHxe 3a arecraqr{, Ha peaoBeH aoKropaHT ac. flecncaaea MflHxosa Kuprcona

(o6racr Ha Br{cue o6pa:onauue: 4. flpupoanu HayKu, MareMaruxa u uuQopuaruxa,

npo$ecuona,rHo HanpaBreHt e: 4.2. X[lrlr.recru HayKx, AorTopc(a nporpaMa

OpraHuuua xuuua):a rperara ro.qlrHa or aoKropaHrypara ir. Ha:aceaaHae la KC ua

KareApa Opranuvua xr{Mur, BaB Bpb3xa c u.17 (2) or IIII3PACPE n u. 24 (2) or

flpanumruxa 3a pa3Br.rrr.rero Ha aKaAeMr,rqHr{, cbcraB na ITY ,,II. Xu.neuaapcru" 6e

pa3rJleaaH Ia o6craeu orqertT Ha peA. aoKT. ,{ecuclana Kupxoea. Kare4peuuer creer

ear.rHoAy[rHo IIpue:

l. Crauoauu1e 3a u3rrtirHeHHero rra r4HAnBHAyanHH, yue6eu n,rau la

Tperara ro.{HHa - 4eiiuocrure 3aJ'roxeHu B l.rH.qhBuAyanHnr yue6en nnan

ca 3a lr3n6JrHeH[, g nr:reu o6en;

2. Msoro Ao6pa orreHra sa aefinocrra Ha aoKropaHTa;

3. flpeg,roNeHue 3a arecraqHfl rta loloopaHTa c Mrroro ro6pa oqeHxa.



flpu.noxenue:
l. flpenuc-u:srreqeHHe or rrporoxorl J,{rl332/13.07.2021 r.

2. flucnen orqer Ha per. ror{'r. f{ecrc,raea Kupr<oea 3a rperara roauHa.

3. flucueuo MHeHr.re 3a pa6orara Ha pea. Aorcr. [ecuclana Knpxoaa or

Aoq. A-p Cr. Crarxoga- A6erxe - Hayt{eH ptKoBoAHTen Ha AoKropaHra.

rrPoo. l(-P nti \llolt
Ptxoeodumet xariedpa Opaanuuua xuvta



O6ur crcras 8. flpucr,crnar 7: nporf. E-p klnusl I4nauoa, aoq. A_p Crena Crarxoaa_
A6erxe, AorI. A-p Pyueua Baxa.ncra, AorI. A-p flnaMen Aureaon, .r. u". a-p Crauull_rp
Mauoloo, rJr. ac. .q-p.(r.ruamp Boxuron,.r. ai. .q-p ftop4an Crperr.rcxlr. orcrcrsar:,qou. a-p Coner .{anso - ulateu ornycr.

Heo6xoaau 6pofi :a no.loxl.treleH a:6op 5.

.{Heren peg

l. Yqe6nu Blnpocu
2, Teryruu Bbrrpocl,t

flo r.l or aHeBHHr pe,4 6e patuegaH orqera 3a rr3BrprueHara pa6ora n roroB,ocrra
3a 3arqr{Ta Ha Ar.rceprarl}ronH}r, TpyA Ha reMa: ,,Moau0nrauuu Ha [p[poAHrr cLeAllHeHrlcqpel peaKqns Ha aM[Aoanr[.nupane., Ha aoKTopaHT ,(eacnclara Mssxona Kl.rpxoaa c
HayqeH plKoBoAlrreJr AorI. ,q-p Crena CratKosa-A6erxe. Hayuaurr pbKoBoA[TeJI E3Jroxu
cBoero craHoButqe 3a.qoKTopaHTa, flper nepuoga Ha AoKTopaHTypara ir rcr.rqxr ,4efiuocru u
OCHOBIIII 3AAAqI,I, 3'UIOXCHI B IIHAI,IBI,IAY?.JIHU'. r/lAH HA,qOKTOPAHTA CA I'3NTIHEHI'.
Hayunurr pr,xoroAr,rreJr npe.qroxr,r Aa ce DracyBa rran. go6pa orIeHKa 3a u:atprueuara pa6or:a
lpe3 nepaoAa ua o6yreuuero

C.neA o6crxAase KareapeHHrr c6Ber e.{HHoAytxHo npue run.4o6pa oueHKa Ha orqera
Ha aoxTopaHr i4eacrrcJraBa Muxxosa Kupxona.

Ha 13.07.2021
XUftrraq".

IIP}I ATECTAIII{'TA.

13.07.2021 r.
rp. flnoB.(uB

flpenuc-rasaaeveHne
oT 3aCeAaHlIe Ha
Kare,[pa "Oprauuvua xuuar"
or 13.07.2021 r.

Ilpororco.n J\b 332

r. ce flpoBeae 3aceAauue Ha KareapeHrry crBer Ha Kare.[pa ..Opranuvua

flpororo.nvux:
(rl. ac. 4-p

Peurenue: Karegpeuurr c6Ber flpe,qnara ua Oarylrerurl, crBer,4a lpueMe orrrera
Ha peAoBeH loxropaHT .{eacuclara Musroaa Kuproaa u [peAnoxeHara un. Ao6pa oqenxa



MHEHI4E

or ,[ou. Crera Crarxosa-A6enxe HayrreH p]KoBoAr,rreJr Ha
peIoBeH gorropaur lecuclasa Munxoea Kuprora

reu a H a 4orropaHryp ara :,,ilHjBi -'"XHHff ;ffi , cr.e AuHeHu Aqpe3 pea*rrr.r,
Ha auuloalxu,nupaHe"

3a rperara rorr.rHa or o6yveHuero (01 .09.2020 - 3l .07 .2021), aoroopaHr
leczclara MHHrosa Krapxona e r.r3rrbJrHr4Jra Bc,nr{Kr,r n.,,raHysa,u AeftHocu s
UHI,UBUAy AnHI,fl nJraH.

I. Hayuno-utcneaoBareJrcru MoAyn
l. Irl:cle4eaue Ha aHTI{oKcr,rAaHTHa aHruuurpo6Ha aKrHBHocr Ha

cr,rHTe3r{paHr4Te C}ea}rHeHr,rr.
YcranoseHo e, qe npu ABTS uero4a npr.r KoHueHTarIur 50 ppm [oqr, Bc]rqKr.r

cteAr,rHeHI.L HMar pa.U{Kan-ynaBrr[a aKrr4BHocr laal, 50%o. I,I:xlroveuue npanrr
cberuHeHr{fra noryrreHr4 B peaKur4, ua aaQa-aruuAoirnKHJrr.rpaHe Ha QeHor u
apoMarr'r3r'rpaHru npo.qyKr c yqacrr4e Ha Kaprarpor. ,{aurare noJryqeHr4 c r.r3noJr3BaHe
ua DPPH Meroaa npu c.buara KoHrreHTarru, roKanBar Mr,rHr.rMaJreH npoueHT
unxu6ugut Ha cuHTe3r4paHure 2-:auecreHlt 6engoruasorraxr,r (nog l0 %) .

Hscreanaua e anruuurcpo6Hara arcrr,rBHocr sa 9 uonu xu6pu4ulr MoJreKyJrr4
noryqeH,I qpe3 peaKrlll, Ha aMr,rAoaJrKr4nr,rpaHe H cpaBHeHa C Ta3]' Ha [3XO.qHr,rTe
Thymol, Carvacrol u sesamol. gerr,pr.r or cbe.quHeHrr.sra noKa3Bar 6arrepuqz4ua
arcrr4BHocr cnpflMo B. cereus (cpeano 22 mm so]F.a ua nuxu6upaue) a roauuecraa
l00pg.

2. Oxuc r.ur elHa apoMarrl3aur,r, Ha xerpoqr.rKneH H cbeAr,rHeHlu
flpone.qeuu ca rr3cJre,qBaHH, Br,pxy peaKur,rr4 Ha oKr{cJrHTeJrHa apoMarr,r3arrr4, Ha

6eugoruasorosu xu1puyu cb.qBpxaufi flpupoaHrrre cberrlHeHlr, r.rHAoJr, T]tMoJr
KapBaKpon. HauepeHu ca ycJroBl.r, 3a H3oJrupaHe Ha flpoayxTlrre qpe3
npeKpr4craJrr.r3arlu, c Br{coKr,r ao6usu. flolyveuu ca aBa HoBH xu6puga.

3. OQoprurHe Ha pe3ynrarr.rre B HayqHo cro6uleune
OQopuenu, noAaAeHlr Lr lpuerv sa ny6lurynaHe ca pe3ynraru or r.r3cJreABaHe Ha

oKr'rcJrureJrHr,rre peaKur,ru ua 2- gauecren 6en:oruagoruH c xr,rHoHa opro-xjropaHlrn.
floayueHu ca pe3ynrarr4 or Kpr-rcrirJrorpaQcru auarus Ha benzocamalexin u
rua\unupaHa peayur4paHa Qopua na oKr.rcJrHTerr. pesylrarure aaBar rrorBbpxaeHHe
3a MexaHI'I3Ma Ha nporrrrraHe Ha oKI4cJ'IIzreJIHa apoMarll3arrll, qpe3 3nor3BaHero Ha o-
chloranil.

II. Pa6ora Haa arrceprauHflTa
1. Odopu*re Ha r{acru or .{uceprarrr4.,rra

floArorsegr.r ca ABa pa3AeJIa or o6gopa: flpuloxesue Ha aulrJu.rMr{Hr,reBr{
peaneHTu 3a cr,rHTe3 na 6uoaoru.rHo aKrr,tBHu cbeAr{HeH}t.,r n MeroAu 3a rr3cJreaBaHe



Ha aHTr4MLIKpO6Ha aICTI4BHOCT
MOHOTepneHolrar,r.

Ha 6eneoruagoaosu caear,rHeHr4, It Ha

2. O6o6uenue Ha Marepr.rauruTe u pe3yJrrarr{Te
O6opruenu ca ,qBe qacrr4 or co6crseHfire r43cne.qBaHr.l, no ar,rceprauuoHHlr,Tpyr , BK:rroqBaur4 cuHTe3a Ha 6eHeotua:o JloBu v 6eHgra[4]raa3oronu xlr6pu4lr.

Ctcopocrra Ha peaKllt4rlre 3aBucu or Br4aa Ha alxnlxaopodopMnara y
xereporrr4KJleHoro cbe.qlrHeHr.te. Ha6,rroaasa ce Bjn4rHr,re Ha crepr,ltHx darcropu.
onrzcaHu ca cneKrpanHr,rre aaHHr.r 3a BCr{qKl, HoBr{ cbearrHeHur. I4:uepeHu u on caHl-
ca uu0pavepneHr4Te cneKrpra sa 25 crelLu:rreuus.

O$opnreuu ca pe3yJrrar,Te or I-I3cJre.uBaHe Ha aHTI.toKcuAaHTHa I4
auru6axreplrzutHa aKTrrBHocr Ha 6eusorua3orosl4 xr46pr,rAr4, crnocraseHr.r ca
pe3yJrrarr.ITe 3a paar4KaJr-yJIaBrIIIa aKTI4BHOCT Ha senolur.r r4 MoHorepleHoltAHr4
xu6pugu no aBa aAanrr4paHr{ Meroaa

3. Ooprrrynupanu ca o6urure r,r3Boar4 li nprrHocnre.

flpo4rrxana pa6orara no oQopurue Ha ar.rceprauu tra u nylturcyBaHe Ha
pe3yJrTaTIrTe.

Ilpe4,'laram Mn. go6pa ouenKa la pa6orara Ha aoKTopaHT Kuprona ra
Tperara roAHHa or o6vqesuero.

12.07.2021 r. Hayuen plKoBoalrreJ'r:
(aou. a-p Crarxosa-



XuMu,recku @aky,rmem

[J'IOBAI,IBCKTI YHIIBEPCI{TET,,fIAI,ICIITI XtIJlEHA.{PCK[I,,
X[IMI,I q ECI{I,I (DAKYJ'ITET

",;:H:""H,?":::;*,,"peaoBeH aoKTopaHT flpu xfiMrrrrecKH Qaxymer, KaTeIpa opraunvua xuuur
3a repuoaa 0l .08.2020 - 15.07 .2021 r.

I. O6paronarueH MoAyn (Yve6ua pa6ora)

1. Iloceruesue Ha KypcoBe u ceM[Hap[ cBbp3aH[ c Hayqno-
MeTOA[qeCRaTa rroAroToBKa.
1.1. Ifoceuqeuue Ha Kypco*e opzaHu3upaHu om ACADEMIA IUVENTUTIS - Ileumtp
sa pa6oma c uaadu yueuu, doxmopaHmt4 u nocmdoxmopanmu IIV ,,Ilaucufi
Xweudapcxu,2 xpuz - 2020-2021:

/ "flpunocrceuue ua SPSS s Hay.rHume utanedeanut',, c p6r(oBoAr.rre, - .qorl.
a-p Maprapura Pycena (@arylrer no HxoHoMr.rqecKr4 r.! coquaJrHn Hayra) 60
yq. qaca, npeAcTon orleH.f,BaHe.

/ "Ocuoouu cmbnKu, ,racoKu u ocodenocmu npu aHuJtu3ume qpe3 za3oso u
meqva xpo amozpaQun", c plKoBo4r{Ter - AotI. A-p Colee lanro
(Xtnuvecxu tbaxyarer) 30 y.r. vaca, 4eficrnau1.y' "Axr.noeruqno aKaAeM[qEo nlcaue 3a KoMrrruT.bpxrr fi np[poAo-
MareMarrlrtecKn HayK[,,, c ptKoBoAureJr aou. a-p l4gax [Iloraexoa
(<Daxylrer flo MareMaruKa u uurfopvaruxa):

r' 'Tlow to prepare and deliver a presentation at an international
conference", c pbKoBoaureJr - npo{. a-p Xeaqgxa Pafixosa lr rJr. ac. ,(-p
Mapuera Aragacoua ((Dr.rrnxo-'rexHonoruvex Qaxynrer):

II. Hayvuo-rlrcleaoBareJrcxrl ruogy.n (Pa6ora xa4 gncepraquara)

l. OQopunue Ha nureparypHnq o63op Ha Arrceprarl[ouu[c rpya

1.1. CucmeaamusupaHe Ha numepamypHume usmoqHu4u sbpxy cuHme3 Ha
xu6pudnu uoaexynu c yqacmuemo ua npupoduu @exonu u $naeonoudu.

CucreuatusupaHr{ ca oxoJro 80 -nlrreparypufi n3TortHxKa. Orgeaeno e
ctteqraJlno BHrrMaHr,re Ha caHTeTzrrHrrTe vogttQrraquu Ha HrKoIt flpupoaHr,r 0eHonu
c aoKa3aHa 6uo:rornqHa aKTnBHocr:
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1.2. Cucmeuamusupa*e Hd tumepamypHume uimoqHuqu e.apxy Memodu
sa uzc,tedeaue ua aumu6axmepu&,lHa aKmuaHocm

flo nureparypHr4 IaflHu e u3BecrHo, qe 2-gar*ecreHu.re 6es:ornaloan
nporBrBar aHru6axrepualua aKTHBHocr. I4Htepec npeAcraBJrrBa, oflpeAelrrHero Ha
arcr[BHocrra, xorro 6uxa flporBun]r uoan xu6pu4uH MoneKyJILt BKnrcqBaxIH
6engorriagoaoe r.r repneHoB run rfparrrlenr. 3a uelra 6rxa ra:clegnaHr,r HoBH

TrrMoJroBIr, rapBaKponoBr,r u ce3aMoJroBu 2-eaMecteHu 6ensoruagorauz. B
Lr3nbJrHeHne Ha nocraBeHara rlea 6sxa pa3rneAaHlt oroao 20 JrrrreparypHn
r.r3ToqHr{Ka 3a aura6ax, epuaaua aKT}rBHocr Ha rrpfipoaHr.t rpenoluu c6e,qnHeHHr.

1.3. Cucmeuamusupane He tumepamypHume u3mouHu4u sl,pxy
npuJtolceHue Ha aq*nu uHuesu peeeeHmu 3a cuHme3 ua 6uonoauuno
aKmuqHu aeu4ecm6a.

Hanpanena e cnpaBKa no reMara 3a nocJreAur.rre aecer roArrHr4. .I[auxNre ca
cucreMarrr3rrpaHu u o6o6uleuu. He ca uaruepenr,r AaHHr,t 3a aMr.rAozrJrKuJrr{paHe Ha
rpnanouougu u MoHorepneHouAu.

npocrll oeHonH!r

a"

{n

cLeArrHeHlIrI

Efdrcqutnon. Plrog.lrol Phlorogluclno,

ftrx.3v(i I rnrurrpry,lr Dr I) llo3n.;l B
.Ap6)rHH S.tluoia ((rpDrrus nroAore

slmp.rhG s

Phenol C.,.chol R.soralnol

4rtcmrla.nrua cau h.ria sp.cics Ocrosnn,xpo n
Ic]sa6aHofl,Ilx

1

?"
#.

TepneHoBH

f
lr

Cawactol

! qnhomtu\NuoaHnn

. .bono*pcuiuunnoDu

Atrtr{orcxAaHrHa AtfIHMrIeo6n!

r6!A.a.pu umuxxn'
!.-{h,.

*rtnnto,rt t tuo1o.o tu,Aaon

Sasamo,l Eugenol Carvonethnnol

QeHo,'rHH H xap60HHnHx

*17-"

.,.;l''t-t'



1.4. Cucmeuamusupaue Ha tumepamypHume usmoqHuqu s.bpxy
npuo ceHue fla xuHoHogu okuclumenu 3a cuHm% Ha Xemepo4uKteHu
ct eduuenus

Hanpareua e cnpaBKa [o reMara 3a rrpunoxeHue Ha o-chloranil r.r ua DDe.
.{aHuure ca cr{creMar,3upaHr.r !r o6o6uleHra. He ca HaMepeHu AaHHI 3a oKltcreH,e Ha
2-(3-unao,rul)-N-aqa.r-6exsorua3oJrr,rHr,r, 2-uaQrun-6eHaorua3onuHH u 2-
xr,r4porcu$euun-6essoruagoaunr.r.

DDQ (2,3-auxnopo-5,6-4nquaao6eusoxuuoH) e ao6pe E3Becreg oklrcJlnren H
ce oKa3Ba yHr.rBepcaneH peateHr 3a pa3Jrr,rqHn rpaucrf oprr,raqr,ru, BKnrcqr.rrerHo
npeMaxBaHe Ha 3ar{r4THH $yuxqnoualnr,r rpynu, apoMaru3r.rpaHe Ha cncreMara,
rr3rpaxlaHe sa C-C u C-xerepoaroru apraxt. Bose r KoJrerE (2007, Tetrahedron
Lett.,vol.48, no.4, pp. 669-672),.qoruraABar MeroA 3a [oJryqaBaHe sa 6enaoruago:ru
or 3aMecreHn rr.rorpoprvaxrun4u, Karo e H3[oJr3BaH DDe s CHTCL. pearqzure ca
e$exruaua, [porr.rqar 6rp:o npn crafiHa .reuneparypa t,l ca c BHcoKr,t 4o6una. IIpe:
2020 r. e aoKJra.[BaH cr.rHTe3 Ha 6euloruasoroaa npou3BoaHn, noryqeHn qpe3
B!'rperxHoMoneKyJlua rIHKJItt3auu.a. Peaxquera nporrrqa :a 30 vanyru, BGB BoAHa
cpeAa, Ha ABa erana - okuc.numenva qurotu3aqun u xeJltoeH3uJttvo aepofno
oKuct eHue [pr.r aBykpareH r,r3Jr]trrr6K or cr.rcreMa laxasa/DDe, npr.r Korro Jraxa3ara
rr3ubJrHrBa ponsra Ha eroJrorurreH 6uoxaranuaarop. 3a pasraopureJr ca u3noJr3BaHn
6y$epeH pa3rBop Ha Harpr4eB Qocrpar (NaPBS/CH,CN).

2. O6pa6orra ll c[creMarrr3upaue Ha er(cneplMeHTanHure AaHHn or
peaKrIuETe Ha aMnaoaJrKnJrl{paHe Ha qI|K,rIIrlHr.t MoHoTepneHo}lAr{.

O$oprnleHn ca ABe qacrx or co6crsenHre H3cJreABaHH, no lucepmaquonnux
mpyd, extrouzaurr cuHre3a ua 6en:oruasoloeg H 6eH3HvHAa3oJroBr.t xu6pu4u.
Cxopocrra Ha peaxrlr{}rre 3aBt cr.r. or Bl,r.qa Ha alxulxnopoQopr*.ruara
xerepouxK;reHoro creAlrueHr{e. Ha6arcAasa ce BJr}trHr.re Ha crepurlHu Qaxropu.
Onucanu ca cneKTparrur.rre AaHHu 3a Bcraqru HoBH creAuHeHut. Llzuepeau n
onHcaulr ca nurfpauepaeurlre c[eKTpu ua 25 ct eauueuus,.

3. O6pa6orrca u c[creMarfi3r{paue Ha eKcttepllMeHTaJrHnre aanHH 3a
paaHKan-ynaBf IlIa arcr.rBHocT Ha uHKJrrrqHIl MoHoTepIIeHoHAr,l.

Otloprtreur,r ca pe3yJrrarr.rre or H3cJreaBaHe Ha aHTr.roKcuaaHrHa H

an:ru6arrepnalna aKTr,IBHocr Ha 6eHsorua3oloau xN6pr4u. Ctnoctanenr.r ca
pe3yJrrarrrre 3a paAnK,rJr-yJraBrura aKTr,rBHocT ua rfenoauu H MoHorepleHouAHu
xu6pugu no aBa aaanrr,rpaHu Meroaa.

4. [oaroroera ua ny6;ruraqufi rro ArrceprarlrrflTa B cnucanle
r.rHAexcnpauo u peQeprpano n Scopus u Web of science

Cle4 ycneuruo npoBexaaHe Ha oxlrcJrrrreJlHu pearrrr.ru 3a flonyqaBaHe Ha

Eengorava.nercaH ca noAnorBeHn p*ynrarr,rre :a ny6lrryaaue. IoryveHo e

noTBbpxaeHve Ha MexaHH3Ma Ha oKHcnHTenHaTa peaKUIl' 3a nonyrraBaHe Ha

EeugoxalraaexcnH, Karo 3a nbpBr4 nrr e H3onr4paHa AuauuJrupaHa peAyqHpaHa
<fopr,ra ua oKr,rcJrr.rreJu o-chloranil. Crpyxrypara ua Een3oxauaneKcfiH e AoKa3aHa c
peHrreHocrpyKrypeH aHirnH3. (Cxelra I ).
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Cxeua l. Ilonyuaeane na Benzocamalexin vpa oKucteHue c o-chloranil.

O$opr'raue Ha pe3ynrarn 3a cr,rHTe3 Ha HoBlr KBeprleruHoBr.r MoJrer(yJru qpe3
peaKIIn, na al0a-avuaoaJrKunupaHe Ha KBepqeruH u pa3nuqHu elexrpo<frzaun
peafeHTr, (6en:ou.rasol, 6ensurrrr.rAa3oa u guuetul6euzurrluga:oa). (Cxeua 2).
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(1a) R.H R. =.cH.cH^(lb) R=cH3 n,..Cnl "
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Cxeua 2. Iloayuaeaue na Ho6u Ksep4emuHoeu xu6puduu noneKynu qpq peaK4us Hd
at S a - att ud o an xutu pa He.

5. Ercnepuuenrarua pa6ora
A) Cunmez na dpyzu xudpudnu cteduaeuun c yqscmue na Thymol u
Carvacrol e peaKqus Ha oruudoanxunupaue,
Ycneurno 6e upone4eua peaKuri, Ha o.-aMuAoarnuJrHpaHe Ha Thymol u Carvacrol c

r.r3[oJr3BaHe sa 6eHaoruagoa u Troc. flolyveuure npoAyKTH ca nocJreaBaulo
apoMaru3lrpaHr.r c lr3nolr3BaHero Ha oKrrcJrr,rreJr DDQ. flora:aHa e crpyKDpara Ha

Bclrqxr.r HoBH cbear4HeHu, 'rpe: 'H u 'rC - ,MP cneKTpr,r.
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Cxema 4, Peaxqur Ha o-aMHAoiurKxaupaue ua KaeprrernH u3nor3BaHe Ha pa3nnqHH
aTILIJII,IMItHIieBU peareHTH.

B) Cunmet Ha Hoau xudpuduu c'tedunenut c y.racmue aa Thymol s peaKqu,
aa atudouzxunupaHe c u3nor3aauemo aa Eeusurltudo3on u 5r6-lu,vemutt
6entu uda3on.
Ycneurno 6e upouegena pearquq Ha o-aMuAoaJruJrlipaHe Ha Reep\emuu c

r.r3[on3Bane na 6eusulrrrAa3ont 5,6-AulrerHr 6ensuMu.qasour pa3nuqlru KuceJrHHHu
xnopr.rAu.

Gi'+",

R3
(2a, b)

Cxerua 3. Peaxqur Ha o-aMliAoaJrr(fln[paHe Ha Thymol u Carvacrol H3non3BaHe Ha
6ensorsagon u Troc.

E) Cunmet Ha ,toau xudpudau caeduuenut c yqacmue na Reepqemun a
peaKqut ua auulootxunupaue c usnoJBlaHemo ua Beutunudazon u 5,6-
d u.u e m ua 6 e u t u,u u d as on.
Ycneuruo 6e npoae4eHa peaxuu, Ha o.-aMltAoaJrunupaHe Ha Keeptlemuu c

H3norr3BaHe sa 6es:ul.glAago t u 5,6-Auuetul6eu:uua4a:ol u pa3JuqHH KrrceJrHHHr.t
xJroplr,qu. Ycueuso ca [3oJrupaHu xbJrrr.r Kpr.IcraJru Ha MoHo3aMecreHu npoAyKT]r,
crpyroypara, Ha r(ouro npeAcroa Aa 6rAe AoKa3aHa vpet ,H, rrC - .f,MP n l,Ig
cuexTpr,r.
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R1 = -C2H5; - CH3; -CH2CC|3
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Cxeua 5. Peaxuu.[ Ha o,-aMrrAoaJrxr,rnrpaHe Ha Thymol wznonzaHe Ha pa3nHrrHl.t

aIIllJrHMr{HHeBH peareHTH.

f) Cuumet Ha ,roqu xudpuduu cteduuenua c y.racmue ua Sesamol e
peaKqut ua a.uudoanxunupaue c u3nonseaaemo ua Beulultudaton u 5,6-dutemun
deuluuudason.

Vcneurso 6e upoaegeua peaKrlr{, Ha o-aMr,raoaJrr.t:rupaHe Ha Sesamol c
r{3rroJr3BaHe na 6eusurr,ru4asoa u 5,6-4uuerua 6eusrrrvrfiaagoa ,r pa3n[qHu Kncerr,rHHH
xrroprrAH (Cxeua 3).
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Cxerua 6. Pear<qus Ha o-aMr,r,qorrJrKr,r ttupane na Sesamol lrsnoasgaHe Ha pa3nr.rrrHu

aIIIIJIHMt{HUeBH peareHTLI.

,Q IItc,,tedaaue ua aumuoxcudaumHa aKmusHocm.
Onrunusupaun ca ycroBuqra 3a orrpeAenrHe Ha aHTuoKclaaHTHa aKrnBHocr

Ha HoBo cuuTe3r,rpaHlr creA[HeHru cbAbpxaqfl crpyrcrypeu $parr*leur or flp].lpoAHu
TepneHoBH cbeAr{HeHur. 3a onpeaercHe Ha aHTxoKcnAaurua amnsHocr 6rxa
r.r3noJr3BaHr.r aAa[rr,rpaHure Beqe ABa ueroaa: ABTS r-r DPPH-r,.rero4. Onpe4elnrero
Ha paAr.r(arn-ynaBrrrlara aKTuBHocr Ha HoBH xu6puguu MoneKyJrr.r e no-TpyAHo
BcpaBHeH[e c akruBHocrra aa 2-apul 6eHsorna3orrrHrlre (Kirkova, 2020 Bulgarian
Chemical communication). flopa,qu ra3r.r flpuqrrHa aocrr,rraHero ,4o JtIHeeH ,rgrepBaJt
H npaBr{nHoro onpeAenrHe Ha sa IC1 e ao-ron.qMa crefleH 3arpyaHeuo. C uea
onrr.{Mrr3upaHe Ha ycJroBH.[Ta 3a pa3pexAaHe Ha ti3xo.qur{Te cre4uueuur, 6rxa
TecrBaHu npu eAEaKBH KoHqerparluu cupruo ur6panure MeroAu 3a o[peAeJrrHe Ha

aHr[ol(clrAaHrHa arcrHBHocr (ABTS a DPPH). floayveHr4Te raHHH [oxa3Bar orHoBo
no-4o6pa qyBcrBr{TeJrHocr na ABTS Mero.qa 3a orrpeAeJuHe Ha BJrurHrrero
crpyrTypa-aKTrrBHocr Ha cuHTerr.rrrHrrre ctealrHeHur. flppr xoHqesrauue 50 ppm
TIOTITII BCI-IIIKI' CIEAIIHEHIIfl I{MAT PAAI,IK'IN.YNAB'IqA AKTI'BHOCT gAI, 5OOh,

llsKnloqeHrre apaBrr cGeAHHeHurra [oryr{euu B peaxun, Ha o-aMlrAoiurKllJr paue rra
rpeuor u apoMarr.r3r.rpaHr.r, [poAyKT c yqacrr.re na Kapnaxpoa, nonyrreu qpe3



lpeaBap[TenHo H3noJ]3BaHe Ha aMHAOaUXUnI4paHe. .uaHHTe nonyqeHr,r c fi3[oJr3BaHe
Ha D?PH MeroAa IIpH cbrllara r(oHrIeHTaqH, noKa3Bar M[rHHMaJreH [poueHT

lexr6tr\us, Ha cvrTe3upa*rlre 2-3aMecreHr.r 6eu:ornasornHa, (noq l0 %) .

E) Ilscnedeane na anmuflaxmepusn*a qKmunHocm Ha noau xu1pudnu
,uofleKyJtu,

Vzcnegyauulta:a auruuNrpo6Ha aKTHBHocr ca npoBeAeHu B
ta6oparop q'ra no 3eMe.qeJrcKa MaKpo6uonor[r npu Va(xuryr no rrorroHa n
rrorrcHeBr,rre 31en fl (UTTI\ - c. Maproao, flloa4uo.

Anru6arrepua;rnara aKTnBHocr Ha cfiHTerlrqHrzre [poH3BoaHH u
Tep[eHoBr.r c6eAHHeHr.r, e recrBaua cpeqy ABa alr4a rpuronaroreuuu 6axrepuu _ B.
cereus fpau (+) u uIaM P.r. syringae pv. tabaci fpau (-). Il{auorere ca r{3orrrrpaHrr B
VTTLI u ca qacr or KoneKrln, noAArpxaHa a truxpo6uoloruunara .na6oparopnrra.
fltpnn'ruure r.r3oJrarr4 ua Ps. syringae pv. tabaci ca or nurferrupaHH TrorroHeBr.r
pacrerufl,, a sa B. cereus or floqBa, Bbpxy Meco-nenroHgH arap. gllcru ryarypn or
Trx ca c6xpaHsBaHH I,l noAAbpxaHH c nep]roAr4qH]i rrpgnocrBr(r.r Bspxy noJreraT
M[IA, c naparfunouo noKpr.rrfie B xJraAr.rnHa xalrepa npu 4oC.

I4rclegnana e anruuuxpo6nara axrr.rBHocr na 9 Hosu xu6plrytu MoJrer(ynu
(Ta6nlrqa 1) nolyvenu qpe3 peaKrlr.r, Ha aMr,rAoirJrKr.r, pale v cpaBHera c ra3r.t Ha
l.r3xoAuure Thymol, Carvacrol u Sesamol. AxrlrsHocrra e orqereHa c[prMo aBa
Meroaa - Au$ysuoueu MeroA B arapoBl.t arrlxu (DM) u 4ucroro-4urfy3rroueH Meroa
(DDM) a 5 noeropeuur 3a BcrrKa H3cneaBaHa npo6a. H:no,r:a aHufl-ra ca npoBeAeHH
cflprMo ABa ulanra 6arrepuu (rpaM noroxuresten B. cereus u rpaM orpHrlare,reH ps.

syringae pv. tabaci). Iolyueuu ca pe3yrraru or nocJreAoBare twn usuepyanut aa24.{. H 48 .r.. Ha rpaQuxa I ca npeAcraBeHr,r pe3yJrrarrre noryqeHr,r 3a
aHrr.ruuxpo6eaHara aKTHBHocr cnpruo B. cereus cpaBHeHH rro ABara Meroaa.
Cre4uuenua 2,3, ll u 12 noxaasar uHxu6uparqa aKTHBHocr crtptuo B. cereus
(cpeguo 22 mm 3oHa na uuxt6rqna), a cleAlrHeHue 8 noxagaa aucora auxa6npaula
ar<rlrBHocr creA 48.{. (saa 30 mm:oxa sa Ngxu6uuur). Or u3xoAHtrre cbeIHHeHn,
eAr.rHcrBeHo Car-vacrol tpotsrBa qyBcrBr{TeJrHocr cflprMo r,r3cne4BrHH, u1aM.

CrelnHertrlr 5,7,9 u 11 uscaegnanu cnpauo Ps. syringae - nporBcBar
qyBcrBr.treJrHocr ua 24 1., aoKaro npll cbear.rHeHlr, 2, 3 u 4, TaKaBa e orqereHa cre,q
48 v. Pesyrrarue orqereHn 3a DDM ca no-Hlrcxr.r, BeporrHo nopaAx no-MarKoro
3aJloxeuo KoruqecrBo or anr:uuuxpo6Hltl areHT. Or urcnegaaHure rr3xo,qul,I
cleAr,rHeHr,r, qyBcrBr{TeJrHocr clpcMo rqaMa Ps. syringae [oxa3Bar Carvacrol u
Sesamol.

Ta6nu4a 1. Crpyrrypu Ha rr3cJreABaHr4 noau xn6puguu MoneKy.[u cnpr.v,o B.cereus

G:,b-.',F
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loxaaana e crpyKTypara Ha BcHqKr4 HoBL cteAnHeHuq qpe3 H3rroJr3BaHe Ha
pa3nrrrrHu cnerTpzrnHr.r MeroAH - I,[tl cnerrpn u,H u,rC _ rMp cneKTpu.
Onpele:reua e reMneparypa Ha roneHe Ha HoBtrre xu6pugxl.r MoneKyJrr.t.

Ofiop,uam ce pqynmamu no sapua*m na ducepmaquonen mpyd u npoqedypa
34 omqucnnSaue.

6. Cranropcrno o ny6.nuraquu:
l) Stremski Y., A. Ahmedova,A. Dolgga, S. Statkova-Abeghe, D. Kirkov t (2021):

Study of the oxidation step in the preparation of benzocamalexin. Mendelev
Communication ,2021, 31 (Registry No 2l/6556, minor revision).

7. Yqacrrle B opraHlr3npaue Ha Hayqurl Qopyruu
flpe: orverunr nepuoA aKrHBHo B3ex yqacrue B opraHfi3arlnoHuu 4efiHocrn

cB6p3aun c npoBexAaHe Ha lrrrrepArrcuuflJrHHapHu ceMrrHapra opraHr,r3upaau or Kly6
Ha MJTaAHTe yqeHr,r K6M Crros Ha yqeHr.rre r Erlrapur - fllon4aa. Tagu axrusHocr
aoBeae.uo non3orBopHlr 3a[o3uaHcrBa x o6ussa Ha onr{T c KoJrer}r - Mnaau yqeHr.r
or apyrlr HaIIpaBneHur.

III. IleaaroruqecxaaefiHocr

1. PrrcosoAeue ua .na6oparopHu ynpaxHenllx no u:6xpaeM npeaMer
,rXuuua Ha Ko3Mer[rrHrlre npogyrtu" c ptxoBoA[Tefl aoq. a-p Crena
Crarnosa - A6erxe, B neplroaa: anput 2021 r. - uait 2021 r.. O6qo 2 rpyntr
cryAeHrr cneqzzrJrHocru MeAuquncra xuuun 3 rcypc (l rpyna) AHarA3 Lt

KoHTpoJr 4 xypc (l rpyfla) - 48 y.r. vaca Karo xoHopyBaH acr{creHT KbM
Kareapara no OpraunuHa xulrux.

12.07.2O21 r.

rp. flroaAus

M.(orropaHr:

/ lecuc tasa Kr.rpxona"i
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ny "naucufi xtlJIEnAAPCITU"
TI,IOBATIB

AOKJIAA

or npoQ. A-p ll.nunn [IsaHoe

pbKoBoaMTeJr Kareapa Opranuuna xuunr

Ornocno: orqr,rcrrrBaHe or peAoBHa aoKropaHTypa ua ac. .{ecuclaoa Muurona

Kuproea.

YBAXAEMII AOII, ITMETOB,

Ha ocHosaHue qa.8(4) or 3PAC a PE u qn. 24 or IIII3PACPE, nons Aa

BHecere srs OC sa Xanuqecxr.r darynrer flpeAnoxeHue 3a orqr{c;rrBaHe c npaBo Ha

3aulr,rra Ha peaoBeH aorcropaHT ac. ,{egrcraua MuHroea Kupxoaa (o6racr Ha BlIcuIe

o6pasoeauae: 4. flpupo4au HayKH, MareMarnxa u uuQoplra'ruxa, npo$ecuouaauo

HanpaBJleHrre: 4.2. XraN{lr,{ecxs HayKH, aoKropcKa rrporpaMa Oprauuvua xr.tuur). Ac.

Knpxoaa e rr3nbJrHu,ta B nbreH o6eu aefigocrnre no o6y.reHugro. ycfleuHo e

floJroxuJra H3nHTrrre, onpeae,qeHH B HHAHBHAyaJTHuI yue6eu nJlaH, [, rroArorBr.r,qa B

3HaqHTeJrHa CTeneH AUCepTarlrroHeH Tpya.

llpN,roxenue:
l. flpenuc-u:sreqeune or rrporoKon Ns332/13.07.2021 r.
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Ha 13.07.2021 r. ce npoBeAe 3aceAaHue Ha r(areApeHr,r, c6Ber Ha r(areApa "Opraunuua
xy.tvtug".

O6ut ctc'rar 8. flpucrcraar 7: npor!. a-p Idnvrr l,lnauon, aorl. a-p Creaa C.ra'rxona-
A6erxe, aoq. a-p PyMrHa Earalcxa, aou. a-p flaauen AsreloB, rur. ac. a-p Cragr.rMr.rp

Mauoros, rn. ac. A-p.(uunrrp Eoxu:ron, rn. ac. a-p fiopaan Crpenrcxu. Orclcrsa.r: 4oq.4-
p Coler .(anro - [JrareH ornycx.

Heo6xoaurra 6pofi oa noroxurereu u:6op 5.

.(neneu pe.q

I . V.re6au B6[poc]r
2. Texyutn BbnpocH

flo r.1 or.qnenxur pe.q 6eure pa3nreaaua u o6craesa pa6orara Ha peaoBeH aoKTopaHT

,{ecrcaana Mlrrrxosa Kupxoaa 3a rpure roAlrult or AoroopauT}?ara. Eeure npearoxeuo

aoKTopaHTa aa ce oTqrrcJu4 c flpaBo Ha 3arrluTa.

flpe4roxeuaeto 6eure rracyaauo e,[r{HoayrxHo.

Peurenue: Karegpeuurr crBer flpeAnara ua @axyrreruu, crBer aa orqacJru c npaBo

Ha 3arrlr4ra pe.4oBeH ao(ropaHT AecrrcraBa MuHxosa Kupxoua.

w*13.07.2021 r.
rp. fhonguo (rr. ac. a-p ,{.

llpororo,rvux:
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Oaxcr359 32 / 261 403

chemislry@un!'plo,/div nel
arqon uni-llovdru bq

Ita'rcspa O l' I A I{ 11 Ll }I A X 14 M 14 ,I

AO
AOII. A-P BECEJI'IH I(METOts
AEITAH
HA XI{MI,I qECI(I{ OAK YJ]'TE'I'
uy "naucnrl xIIJ'IEtU{APCI(u"
IlnoBAr{B

AOKJIAA

or npoQ. a-p lfuanu llsaHos

pbKoBoar,rren Kareapa Opranu.rua xuuue

Oruocno: pa3KpHBaHe Ha KparKocpoqet xypc Xurun Ha tnptiomu.r ume 6et4ecm6a

YBAXAEMI{ AOII. KMETOB,

Mo,rs Aa BHecere st,s @C Ha Xsnuqecrv $axy,rrer npe,rnoxeHr.re 3a

pa3Kpr4BaHe Ha:

l. rcparxocpoveu Kypc Xxvua tn tnpt;onluq ume seupcmsa c

lpoAbnxnrenHocr 25 uaca, raxca 240 nB, r.r 3aBbpruBaul c H3AaBaHe ua cepru$uxar.

2. rparrocpoveu xypc Xuna ua cmepoudttme c npoAr,nxr4TeJrHocr 25 .raca,

'raxca 240 JrB. r,r 3aBbpuBaq c lr3aaBaHe na cepru$uxar.

IIpu,'roxeaue:
l. Ilpenuc-uanneqeHr.re or nporoxon Ns332l13 .07 .2021 r.

C ynaxeHu

rlP(XD. A-P Hlt.\llou
Pt xorsodume.t Opacuttturo xtLttttx



flpen uc-uss:reveHr.re
oT 3aceaaHHe Ha
KareApa "Oprauuvna xnuue"
or 13.07.2021 r.

Ilporoxon I(b 332

Ha 13.07,2021 r. ce npoBe.qe 3aceaaHue Ha KareapeHx, ctBer Ha r(areapa ..Oprauuvua
XtZt,tt,tq".

O6uI clcras 8. flpucrcrnar 7: nporf. \-p 14 
^AH 

I4saHoa, Aou. !_p Cre:ra Cra.rKosa_
A6erxe, aorl. ,4-p Pyuana Eaxalc(a, aou. a-p fInaMeH Anreaoa, rn. ac. a_p CraNnr*rup
Mauoron, rn. ac. a-p,{uunmp 6oxulon, rn. ac. A-p iiop.qa}r Crperracxlr. Orcrcrear: aoq. a-
p Coner ,{auso - nnareH orlycr.

Heo6xoauru 6pofi :a noloxllreleu ua6op 5.

.{uenen pe4

1. Vqe6H[ Brrrpocfi
2. Texyuru Bbnpocr4

flo r.1 or AHeBHr.r, pe,u npoQ. Lhtutg ]l4narroB BHece [peAJroxeHue 3a

pa3Kpr.rBaHe Ha KpaTKOCpoqHu KypcoBe IIo:

o ,,Xuuta Ho HapKomuqHume 6et4ecmea,. c npo4rlNureJrHocr 25 qaca u

TaKca 240 nB. Kypcar 3aBbptrrBa c r,r3AaBaHe ceprnor4Kar.

o ,,Xu.+tun ua cmepoudume" c [poAbnx[TeJrHocr 25 ,raca r{ TaKca 240 rrs.

Kypctr sanrpruBa c rr3AaBaHe cepru@uxar.

Cle.q o6crx.qaHe, KareApeHtrrr cbBer eAr.rHoaytrrHo rlpue npeaJroxeurre or
npoS. I4nanon KypcoBe c6c cborBerHr4Te raKcfi.

Peruenue: KC npea;rara na @C:

la npueMe pa3xpuBaHero Ha KparKocportHr.rre KypcoBe ,,Xurrllrs Ha

HapKorr4rtHr,rre seulecrsa" u ,.Xuuut ua ctepouaure"

13 . 07 . 2021 r.
rp. IIroBAr4B

flporoxolunr:
(m. ac. a-p.{. Bo



OO Xu nn u L{ gc k u oa kyn m e m,, 
qapAceH Ns 24,p,noB^{B -4000

Ten.:359 32 / 261 402
Oarc:359 32 /261 403
chemistry@uni-plovdiv.net
ar0on.uni-plovdiv.bq

Karegpa O P f A H Il q H A X I{ M LI .fl

Ao
AOU. A-P BECEJII4H KMETOB
AEKAH
HA XI,IMIIqECKI4 @AKYJITET
rry "rlAlrcl{fr xulnuAlPCKI,I'
TIJIOBAI,IB

AO KJI AA

or npoQ. a-p I{.nurx lrnanos

pbxoBo.uuren KareApa Opnauuvua xurunr

Ornocno: npe.unoxeHl4e 3a cbcraB ua Hayuuo xypt4 rto npoueaypa 3a 3aeMaHe axaAeMuqHa

AJIbXHOCT DIaBeH aCI,lCTeHT.

YBAXAEMI,I AOII. KMETOB,

Br,n nprsra c qn. 20 (l ) u (2) or 3PACPE, vn' 49 (1), (2) u (3) or |III3PACPE r qr. 60

(l) u (2) or IIPAC ua fIV, 14 pelxeHlle na KC ua Kareapa ,,OpraHuuua xuuLlfl" (npororon

Ilb33l/14.06.2021 r.), r'lonr Aa BHecere 3a pa3rrlexAaHe sta @arylrerHl't, cbBer Ha

Xr.rr'{u.{ecru Qaxyarer [peAJroxeHue:a us6op Ha HayqHo xyplt 3a npoBexaaHe Ha KoHKypceH

I43[r,rT nO npoqe,(ypa 3a 3aeMaHe aKaAeMI{qHa AJI1 XHOCT ,,DIaBeH aCUCrent" no o6lacr na

nucrue o6paro rlaHue 4. flpllpo1nu HayKlI, MaTeMaTuxa u unQopua'rura, nporf ecl{oHaJlHo

uanpawreuue 4.2 Xunuqecru uayru, OprauuqHa xI'rMI4.s, o6uapoarau n ,ILB, 6p'

40114.05.2021 r.

Btnrunn qJIeHoBe :a flrogarlncxut yHuBepcurer:

1. npoQ. a-p Mar.[aneH .{r'ruutpoa 3rarauos, fIY"fI. XlInengapcru" (nencuoHep)

4. llplrpoauu HayKu, MareMarrara ra unQopl'tarurca,4.2. Xt'tt'luuecru uayrn;

2. nporp. au Mapu*ra ,{urrlurpona Aprrapona, MY-flrosa[s, 4. flpupoauu uayxu'

Mare Mart4 Ka u uuQopu aru r a, 4.2. Xuuuqec KH Hay KH.



Brrperuu r.r qJreHoBe ra IIaos.qrlsc ru, yH14Bepcurer:

l. npoS. a-p fuHKa Aranacoaa Anrona, 4. flpupo4Hu HayKLI, MareMaruxa t{

uu(popnaruxa, 4.2. Xur'.ruqecxli HayKLI;

2. npoQ. axn Baclu Eopucon .[,el.ren, 4. flpupoalru HayK]I, MareM ufiina u

uHtpopnarura, 4.2. XlrMu.recru Hay KV;

3. aoq. A-p Pynrxna I4raHosa Earalcra, 4. Ilpupoauu HayKI,I, MareMarI'IKa H

uurpopuauma, 4.2. XuuuqecKl{ HayKrl.

Pesepnuu tueHoBe :

1. npoQ. 4xu feopru .flHxos IlanaHon, IIY"[. Xnleugapcru" (nencuouep), 4.

flpupoanu HayK[, MareMarura u uuQoplta'ruxa,4.2. Xunuqecxu HayKI'l - BbHIueH;

2. Aou. r-p Buorera MruteHxosa Crerlanona, 4' llpupoauu HayKI'I' MareMarl'rKa I'l

lrurfopuarura, 4.2. Xullr.r.recru HayKH - Bbrpe[eH.

3ace.uasue na HX na 08 cemerranpu 2021 r.,09.00 q. ra'r. Oprautluu a xuMLtl

II p un o crce u ue : npenuc-I,I3BreqeHI{e or nporoKoJl Np3 32 / | 3.07'2021 r.

Puxoeodumet rcamedpa Opzauuutta xttuun



flpenuc-u:ueuenue
oT 3aceaaHue Ea
rare4pa "Oprauuqsa xuuag"
or 13.07.2021 r.

llpororor J\! 332

Ha 13.07.2021 r. ce npoBeae 3aceaaHue Ha KareapeHru caBer Ha Kareapa .,Oprauuuna

xuuaq".
O6u cscras 8. flpnctcrna'r 7: nporp. A-p Vlwtsr I4nauon, Aou. A-p Crera Crarxosa-

A6erxe,,4orl. A-p Pyurua Eaxa:rcka, AorI. A-p flraMeH Aureloo, rn. ac,,q-p Crauulrup
Mauoaon, rJr. ac. a-p,{u*rump Eoxuroe, ur. ac. a-p fropaan Crpertrcrfi. Orcrc.rsar: ,qorl. a-
p Coler .(auro - nJrareH orflycK.

Heo6xoauu 6pofi ra noloNureaeu ns6op 5.

.(Heaeu pe.q

l. Yqe6nu Bbnpocu

2. Texyuru Barrpool

o r. 2 or aHeBHr.r, peA 868 Bpc3Ka c o6rBeHu, KoHKypc 3a axaaeMlir{Ha

A,'rbxHocT ,,?Jraset acucmeflm't no: o6nacT Ha BO: 4 llpr.lpoanr.r HayKlr, MaTeMarr{Ka

LI ltHoopMarr.rKa; flpoQecuonaurHo HanpaBJr el.J.],1.ei 4.2 Xr{Mr{qecxu HayKr.r; Hayr{Ha

cfleqrrrurHocr: Opranlruua xr.rMr.rr rrpoQ. kp Vln aH I,IsaHos BHece npeAroxeHr.re 3a

qJreHoBe Ha HayqHo xypu,

Brrpeuruu qJreHoBe:

l. npoQ. a-p frHKa AraHacosa Aurosa

2. IIpoQ. axH Bacr.ur Bopucon leruen
3. [ou. a-p PyMrHa HnaHosa Eaxa.ncxa

4. ,[ou. a-p Buonera Mr.rneHKoBa CreSauona - pe3epBen

BtgruHlI rrJIeHoBe:

l. IIpoQ. ,q-p MarAaneH ,{nnr'rrpor 3raraHos

2. IIpoQ. gxH MaplrrHa .(r.rMHTpoBa Aprupona

3. IIpoQ.4xH feopru.fHros flanaHoB - pe3epBeH



Clea o6crxaaHe, Kare.qpeHfi, cbBer earHo.[ylxHo npue qJreHoBere

HayqHo xypu 3a npeacTorr{u, KoHKypc 3a fJraBeH acr4cTeHT.

Peruesue: KC npeqnara na OC:

!a o.qo6pu qJreHoBere Ha rope flpe,qnoxeHfirr cbcraB 3a HayqHo xyp[ 3a

npe,qcTorlrlHfl KoHKypc 3a flraBeH ac[cTeHT.

/

n *o*on 
^*, @D13 .07 .2021 r.

rp. flror4un (rr. ac. a-p. !,. Eo



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено 12.07.2021 г., бе обсъдено осигуряването на 

учебните занятия за първи семестър, задочно обучение на академичната 2021-

2022. Във връзка с това бе предложено да се привлече хоноруван преподавател за 

провеждане на упражнения по дисциплината „Математика – I част“ за студенти 

бакалаври от I-ви курс, специалност Химия, задочно обучение.  

Катедреният съвет единодушно прие (8 гласа „за“) и предлага на 

Факултетния съвет да одобри докторант Димитър Генчев Стоицов  като 

хоноруван преподавател за провеждане на 20 часа упражнения, по дисциплината 

„Математика – I част“, за специалност Химия, задочно обучение. 

 

Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет. 

 

12.07.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.07.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 8 

 

 На 12.07.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 11 

Присъстват 8, отсъстват Сл. Цонева, в болнични,  Е. Върбанова – в отпуска, 

П.Пенчев – по уважителни причини 

 

По точка 2 от дневния ред бе обсъдено осигуряването на учебните 

занятия за първи семестър, задочно обучение на академичната 2021-2022. Във 

връзка с това бе предложено да се привлече хоноруван преподавател за 

провеждане на упражнения по дисциплината „Математика – I част“ за 

студенти бакалаври от I-ви курс, специалност Химия, задочно обучение.  

Катедреният съвет прие с 8 гласа „за“ и предлага на Факултетния съвет да 

одобри докторант Димитър Генчев Стоицов  като хоноруван преподавател за 

провеждане на 20 часа упражнения, по дисциплината „Математика – I част“, 

за специалност Химия, задочно обучение. 

 

 

 

12.07.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



!o f-u lexaua
Ha Xr.rvlrqecxz $axy:rrer
npa flY "[I. Xulesaapcxz"

AOnJTAA

or AorI. A-p HHHa .(uvuera
pbKoBo.qr.lTeJr r(aTeApa @IgzroxzNars

YaaxaeNau r-H AeKaH,
Ha sacegauue ua KC na Kar. @r43lrxoxr{Mrr, ctcrorJro ce Ha 9.07.202r ror.,
6axa paame4 auv vt flp]rerr,r rpr4 AoKyMeHTa, Kot4 To cJreAB a aa 6rgar
npeAcraBeHr4 npeA Aresrrurra 3a ,ApeHa 6egonacHocr (Afp) BbB Bpb3Ka c
pa3KpxBaHe ua Jla6oparopr4, no peHrreHoea 4ra$parquq (npA) s XuN,rr{qecxuq

Saxynrer ua IIY:
- Anapuen nJraH npra r.r3noJr3BaHe Ha npaxoB peHTreHoB ArzQpax.rorraemp e

aa6oparopuara no peHTreHona 4u$parql.rr;
- trlucrpyxqlu no paiqr,raquoHHa 3arrlrzra;
- flpaeulnuK 3a BtrperuHr.rr pe4 a JIp,,{.

Br,n apr,sxa c rona Bu MoJ, Aa BHecere srs @c na X@ Hacroruru, AoKJraA r.r

rpr4Te AoKyMeHTa 3a CtFiracyBaHe r{ yTBbpxAaBaHe.
Ktn4 Hacroqur4, AoruraA rrpr.rJraraM rrpenuc-r43Bner{eHr,re or 3aceraH}rero na KC.

9.07.2021r.
llnoeAr-re

P-r. raregpa:
/aou. a-p H.



flpenuc - Ir3BJreqeHr{e

or On-line 3aceAaHr.re

Ha Kar. OrsnxoxuMr4q

fIPOTOKOI Ns7

[uec, 09.07 .202 I r. n KareApa @lrsfixoxulrr4q ce [poBeAe He[pecbcrBeu
KareApeH csrer (on-line) , n roftto B3exa yqacrue Bcr/Hr(r,r 7 .ureHose na KC.

Kare4peuurr c6Ber ce [poBeAe rrpra cJreAur.rfl AHeBeH peA:

1. Yqe6nlr Blnpoctr

2. Opraursaquonnr.r

flo t.1............

flo r.2. AorI. A-p H. .{r.ruvera gaAe AyMara na upoQ. Axn B. ,{eluea ga
BHece npe,q KC sa cunacyBaHe r,r DracyBane Ha rpr.r AoKyr!{eHTa, neo6xo4uur,r
3a rrpeAcraBrue npe4 A-f,P:

- Aaapuen [JraH flpu r{3[oJr3BaHe Ha flpaxoB peHTreHoB gr.r$paxroruemp

a ra6oparopurra ro peurrexona 4uQparquc (nPD;

- Zncrpyxqrfi rro pa,q]raquoHua 3aulara;

- flpauuxuK 3a BbrperrrHrra pe.4 n JIP,{

Bcuqxu r{reHoBe na Karegpenur c6Ber eArrrroAyrrrHo rrpuexa raKa
HanpaBeHoTo [peAJroxeH[e.

llporororunx: i09.07.2021 r.
( M. feopruen
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                   ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
 

гр. Пловдив, .ул. “Цар Асен”, №  24 
  

 

УТВЪРЖДАВАМ! 

   8.07.2021                                                             Ректор: 

                                                                                                  (проф. д-р Румен Младенов) 

 

АВАРИЕН ПЛАН 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОВ РЕНТГЕНОВ ДИФРАКТОМЕТЪР 

SIEMENS D500 

 В ЛАБОРАТОРИЯ ПО РЕНТГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ (ЛРД) 

Настоящият авариен план е разработен в съответствие с изискванията на 
Наредба за радиационна защита –(НРЗ) 

Приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., обн., ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г., в сила от 
20.02.2018 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г. 

Наредба за условията и реда за уведомяване на АЯР за събития в ядрени 
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения 

(НУРУАЯРСЯСОИЙЛ) 
Приета с ПМС № 188 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм., бр. 46 от 

12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. И доп.,  
бр. 11 от 31.01.2017 г. 

 
 

1. Прогноза за аварийни ситуации: 

1.1.  Облъчването на хора поради попадане в снопа на лъчение на 

източника на йонизиращо лъчение в работното помещение, поради 

липса на сигнализация, некомпетентни действия и пр. 

1.2.  Пожар или взрив в близост до апаратите. 

1.3.  Наводнение на обекта. 

1.4.  Друго природно бедствие. 

2. Действия на персонала при авария: 

2.1.  Изключва се достъпът до апарата. 

2.2. В случай 1.1 пострадалите се транспортират до радиологичен 

диспансер. 

2.3.  Във всички случаи отговорника по РБ следи за спазването на 

изискванията и изпълнението на настоящия план. 
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2.4. АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВАТ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДВИДЕНИ В 

ПЛАНА ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖБИ И ОТДЕЛНИ 

ЛИЦА! 

3. Средства за ликвидиране на аварията: 

3.1. Преносими дозиметри - в стая № 306* и дозиметър в ЛРД**  

3.2. Пожарогасител в предверието на ЛРД. 

3.3. Ел.табло за изключване на напрежението - над вратата в предверието 

4. Ред за уведомяване: 

4.1. Отговорника по РЗ, дозиметриста и Ректора на университета - във 

всички случаи по телефона. 

4.2. АЯР - във всички случаи по реда определен в Глава 2 на 

НУРУАЯРСЯСОИЙЛ 

4.3. МВР-КОС - в случай 1.1- по телефона 

4.4. ППО в случаи 1.2, 1.3 и 1.4 - по телефона 

4.5. РИОСВ - гр. Пловдив в случаи 1.2, 1.3 и 1.4-по телефона 

4.6. Други звена, действащи по ликвидирането на аварията-според случая 

 

 

 

 

Отговорник по радиационна защита:  

проф. дхн Васил Борисов Делчев 

адрес: гр. Пловдив, ул. Трети март №18, ет. 7 ап. 68 

сл. тел.032 261 466, GSM 0887 33 21 61 

    

                                                 

Налични дозиметри към датата на съставяне на аварийния план: 
                    *MASTER-I;  
               

**
 PP-51M 
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                     ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
 

гр. Пловдив, .ул. “Цар Асен”, №  24 

  

 

УТВЪРЖДАВАМ! 

                                                                                            Ректор: 

                                                                                                  (проф. д-р Румен Младенов) 

08.07.2021 г. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

 

Обект: ЛАБОРАТОРИЯ ПО РЕНТГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ 

Настоящият авариен план е разработен в съответствие с изискванията на 

Наредба за радиационна защита –(НРЗ) 
Приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., обн., ДВ, бр. 16 от 20.02.2018 г., в сила от 

20.02.2018 г., изм. и доп., бр. 110 от 29.12.2020 г. 

Наредба за условията и реда за уведомяване на АЯР за събития в ядрени 
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения 

(НУРУАЯРСЯСОИЙЛ) 
Приета с ПМС № 188 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм., бр. 46 от 

12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. И доп.,  

бр. 11 от 31.01.2017 г. 

 

I.Данни за рентгеновия дифрактометър  

Рентгеновият прахов дифрактометър SIEMENS D500 - Германия, съдържа ИЙЛ – 

рентгенова тръба.Основните технически данни на рентгеновия генератор и 

тръбата са: изходяща мощност 2,7 kW, напрежение от 20 до 60 kV; ток от 5 до 60 

mA, рентгеновата тръба е с меден анод.  Гониометърът позволява монтиране на 

кожух на тръбата и различни бленди по пътя на падащия и дифрактиралия лъч. 

Рентгеновият дифрактометър е снабден със защитно отделение (изолирана от 

производителя камера) за предотвратяване на теч на радиация. В нея се намират 

рентгеновият източник, гониометърът и броячът. Камерата е с врата от оловно 

стъкло. Апаратът е в решим „РАБОТЕН” само при затворена врата на камерата.  

 

II. Методи и средства за лъчезащита от външно облъчване 

1. До работа с уреда се допускат само лица, навършили 18 години, които 

предварително са минали медицински преглед и нямат медицински 

противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения. 

 



 2 

2. Преди започване на работа с уреда лицата трябва да са преминали 

първоначален инструктаж по Техника на безопасност. 

3. При работа с уреда се спазват стриктно инструкциите за експлоатация, 

обслужване и поддържане, разработени от фирмата- производител. 

4. При повреда на уреда, съдържащ източник на йонизиращо лъчение, 

ремонтът му се осъществява от компетентните специалисти. За 

извършената дейност се съставя протокол. 

 

 

III. Методи за лъчезащита на персонала 

1. При работа с уреда работещия с него носи индивидуален дозиметър. 

2. Ежегодно се извършва профилактичен преглед на лицата, работещи в 

среда на йонизиращи лъчения. 

3. Ежегодно се извършва общ дозиметричен контрол на работната среда. 

 

 

Отговорник по радиационна защита:  

проф. дхн Васил Борисов Делчев 

адрес: гр. Пловдив, ул. Трети март №18, ет. 7 ап. 68 

сл. тел.032 261 466, GSM 0887 33 21 61 
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                   ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
 

гр. Пловдив, .ул. “Цар Асен”, №  24 
  

 

УТВЪРЖДАВАМ! 

                                                                                            Ректор: 

                                                                                                  (проф. д-р Румен Младенов) 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО РЕНТГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ 

ПРИ РАБОТА С ДИФРАКТОМЕТЪР, СЪДЪРЖАЩ ИЙЛ - РЕНТГЕНОВА ТРЪБА 

Настоящият правилник е разработен в съответствие с изискванията на Наредба за радиационна защита-

ПМС №20 от 14.02.2018г., Наредба №11 от 22.10.2018г. за здравни норми и изисквания при работа в среда 

на йонизиращи лъчения на Министерството на здравеопазването. 

 

1. Лабораторията по рентгенова дифракция е към катедра Физикохимия на 
Химическия факултет и обслужва научно-изследователската и учебна дейност както на 
кат. Физикохимия, така също и на други звена в Университета. Тя се помещава в 
сградата на Химическия факултет – І-ви етаж, стая № 101. 

2. Ръководството на лабораторията се осъществява от ръководител на 
лабораторията. 
 

         I. ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ 
           1. Уредът с ИЙЛ се използва само в определения за това обект -  Лабораторията по 
рентгенова дифракция. 
           2. По време на работа се ограничава възможността за достъп на външни лица. 
           3. Забранява се престоят на външни лица при работа с ИЙЛ. 
           4. Уредът с ИЙЛ се маркира със съответен знак. 

 
ІI. СТАТУТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЛАБОРАТОРИЯТА 

 1. Отговаря за цялостната дейност на лабораторията и я представя при 
необходимост. 
 2. Отговаря за квалифицираната експлоатация, техническа изправност на апарата. 
 3. Съставя график за използване на апаратурата. 
 4. Следи за правилното водене на необходимите дневници и документи. 
 
 ІІI. СТАТУТ НА ОТГОВОРНИКА ПО РАДИАЦИОННА 
      БЕЗОПАСТНОСТ  
 1. Отговаря за всички дейности, свързани с радиационната безопасност в 
лабораторията. 
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 2. Провежда предварителния инструктаж за безопасна работа и следи 
изпълнението на мерките за безопасност. 
 3. Води дневника за начален и периодичен инстуктаж по радиационната 
безопасност. 
 4. Организира текущият и авариен ремонт на апаратурата. 
 
 ІV. СТАТУТ НА ДОЗИМЕТРИСТА  
 1. Приема и подготвя пробите за анализ. 
 2. Извършва рентгенов  дифракционен анализ на пробите по график, изработен 
от ръководителя на лабораторията. 
 3. Стриктно води дневника за извършените анализи. 
 4. Следи за правилното използване на дозиметрите. 
 5. Води дневника за общия радиационен контрол в лабораторията по РСА. 
 6. Отговаря за индивидуалния дозиметричен контрол и отчитането му. 

 
V. ИНДИВИДУАЛЕН И ОБЩ ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ 

           1. При работа с уреда работещия носи индивидуален дозиметър. 
            2. Общият дозиметричен контрол се извършва съгласно програмата за 
радиационен контрол на работната и околната среда. 
            3. Данните от общия дозиметричен контрол се нанасят в дневник, който се 
поддържа и съхранява от отговорника по радиационна защита. 

 
VI. РЕД ЗА ДОПУСКАНЕ ДО РАБОТА  

         1. Всички дейности с рентгеновия дифрактометър могат да се извършват само от 
лица, навършили 18 години, нямащи медицински противопоказания за работа с 
източници на йонизиращи лъчения, обучени за работа с ИЙЛ, имащи необходимата 
правоспособност и инструктирани по правилата за безопасна работа. 
         1.1. За удостоверяване на здравословното състояние на работещите, същите се 
подлагат на начален специализиран медицински преглед. 
         1.2. Ежегодно, по график, работещите преминават на периодичен медицински 
преглед (HЦРРЗ). 
          1.3. Лицата, за които са установени отклонения в здравословното състояние или 
противопоказания за работа с йонизиращи лъчения, по предписание на медицинските 
органи се извеждат от работа в среда на йонизиращи лъчения. 
           1.4. Лица, които не са извършвали дейност в среда на йонизиращи лъчения повече 
от една година се допускат до работа след медицински преглед. 
           1.5. Не се допускат до работа с ЙИЛ бременни жени за целия период от 
бременността. 
           1.6. За получаване на квалификация, отговорникът по радиационна защита и 
неговия завестник  преминават на специализиран курс и полагат изпит съгласни 
изискванията на нормативните документи по радиационна безопасност. 
           1.7. Всяко тримесечие отговорникът по радиационна защита провежда 
инструктаж по правилата за безопасна работа с уреда, използващ  ИЙЛ. Данните за 
инструктажа се нанасят в дневник. 
           2. Лицата, извършващи помощни дейности в помещенията с ИЙЛ, се инструктират 
по правилата за безопасност. 
           3. Инструктажът съдържа изискванията на настоящия правилник, инструкцията 
за радиационна защита и инструкцията за действие при авария. 
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           4. Лицата по т. 1 и 2 се определят със заповед на Ректора на ПУ. Техните 
задължения и изискванията към квалификацията им се отразяват в длъжностните им 
характеристики. 
        
           
СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК И РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА 

ОТГОВОРНИКА ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА, 

РАБОТЕЩИ С РЕНТГЕНОВИЯ ДИФРАКТОМЕТЪР! 

 

 

              ДАТА: 08.07.2021 г.                                                Изготвил: 

                                                                                                                             Васил Делчев 

                                                                                                                            (отг. радиационна защита) 

 




