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Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
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ОПИСАНИЕ
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Обща химия
Код на курса
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І
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гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева
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Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Обща химия има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории и
закономерности в химията и да създаде условия за усвояване на умения за безопасна работа в
химическа лаборатория. В теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за
строежа на веществата, видове химични елементи, вещества и химични реакции, както
закономерностите, които се проявяват при изследването на химичните обекти и явления. В
лабораторните упражнения се прилагат знания от лекционния материал и се формират у студентите
умения и навици за безопасна работа в химична лаборатория, за извършване на основни химични
операции и анализиране на експерименталните резултати. Теоретичното съдържание на курса е
разработено съобразно факта, че той се изучава през първия семестър на обучение и студентите са с
познания по химия, математика и физика, получени при обучението в средното училище.
Теоретичните и практическите знания и умения, усвоени в курса по Обща химия, са добра основа за
изучаване на дисциплините аналитична химия, биохимия и биоорганична химия, включени в учебния
план на специалността.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Основни химични теории, понятия и закономерности.
2. Ще могат:
 Да извършват основни химични операции: теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на водни разтвори и др.;
 Да приготвят разтвори със зададена масова част на разтвореното вещество в разтвора (%) и
моларна концентрация;
 Да планират, провеждат и описват химични експерименти;
 Да анализират експериментални резултати.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 120 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите да са добре подготвени по химия на общообразователното равнище от СУ.
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони, вакуум помпи,
технически везни, както и допълнителни пособия за провеждане на лабораторни упражнения
по обща химия.
 Лабораторни съдове и прибори (стъклени, порцеланови, пластмасови и метални) с
универсално и със специално предназначение.
 Реактиви, осигуряващи провеждане на химичните експерименти, планирани в учебната
програма.
Съдържание на курса
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Обща и неорганична химия I част
Теми
1. Химията като наука – обект, предмет, цели и методи на изследване. Основни
области на химично познание. Взаимодействие на химията с другите природни
науки

часове
2

2

2. Основни химични понятия – химичен елемент, вещество, химична реакция, смес
(определения според UPAC, съдържание и обем на понятията)

2

3. Химични елементи
3.1. Строеж и свойства на атомите на химичните елементи
3.2. Периодичен закон – класическа и съвременна формулировка. Развитие на
знанията за периодичността
3.3. Периодичната система – единна класификация на химичните елементи.
Закономерности в периодичната система
3.4. Химични елементи с биологично значение – обзор

2
2
2
2

4. Вещества
4.1. Теории за строежа на веществата – обзор
4.2. Метод на валентните връзки. Хипотеза за хибридизация на атомните орбитали
при образуване на химични връзки
4.3. Класификации на веществата според състава, строежа и свойствата им
4.4. Вещества с биологично значение – вода, неорганични соли, липиди,
въглехидрати, аминокиселини и белтъчни вещества

2
2
2
2

5. Химични реакции
5.1. Скорост на химичните реакции и катализа. Катализата в природата
5.2. Топлинни ефекти на химичните реакции. Химично равновесие
5.3. Йонообменни процеси. Йонообменни процеси в природата
5.4. Окислително-редукционни процеси. Окислително-редукционни процеси в
природата

2
2
2
2

6. Основни проблеми на химията през 21. век – обзор

2
Общ брой часове:

Б/ Упражнения по Обща химия
Теми
Тема І.
Химичната лаборатория
1. Правила за работа в химичната лаборатория
2. Техника на безопасност
3. Лабораторни химични съдове и прибори. Основни лабораторни операции
4. Основни понятия и величини. Основни закони в химията

30

часове

3

Тема ІІ.
Приготвяне на разтвори
1. Начини за изразяване на концентрация на разтворите
2. Приготвяне на разтвор на натриев хлорид NaCl с масова част (%)
3. Приготвяне на разтвор на меден сулфат CuSO4 с масова част (%), като се
използва кристалохидрат
4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с моларна концентрация, като се използва
кристалохидрат

3

Тема ІII.
Класификации на веществата
1. Неорганични вещества: Cu
CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu
2. Органични вещества: Разпознаване на C2H5OH, C3H5(OH)3 и C5H5(OH); CH3CHO,
CH3COCH3 и CH3COOH

3

Тема ІV.
Hеорганични вещества с биологично значение

3

3

1. Водата като разтворител (изследване на разтворимостта на соли във вода)
2. Хидролиза на соли
Тема V.
Органични вещества с биологично значение
1. Откриване на въглехидрати в хранителни продукти
2. Откриване на мазнини в хранителни продукти
3. Откриване на белтъчни вещества в хранителни продукти

3

Тема VI. Химична кинетика
1. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на
химичните реакции
2. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху скоростта на
химичните реакции
3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции

3

Тема VII. Катализа
1. Хомогенно-каталитичен процес
2. Хетерогенно-каталитичен процес
3. Биокатализа

3

Тема VIII. Химично равновесие
1. Изследване влиянието на концентрацията на реагиращите вещества върху
химичното равновесие
2. Изследване влиянието на температурата върху химичното равновесие
3. Изследване влиянието на концентрацията на водородните йони върху
химичното равновесие
Тема IX. Реакции между водни разтвори на електролити
1. Химични реакции, при които се получава утайка – AgCl, CaCO3 и BaSО4
2. Химични реакции, при които се получава газ – CO2, NH3 и H2S
3. Химични реакции, при които се получава слабия електролит Н2О –
неутрализация на натриева основа със солна киселина
Тема Х. Окислително-редукционни процеси. Електролиза
1. Ред на относителната активност на металите
1.1. Взаимодействие на метали със солна киселина
1.2. Взаимодействие на метали с разтвори на соли
2. Електролиза на воден разтвор на натриев хлорид NaCl

3

3

3

Общ брой часове:

30

Г/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознават самостоятелно със съдържанието на всяка предстоящо
лабораторно упражнение: опитите и химичните операции за тяхното изпълнение. Опитите се
планират и изпълняват индивидуално или в диада. В хода на обсъждането на опитните резултати
студентите се подпомагат от ръководителя на лабораторните упражнения.
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2014
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2016
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Обща химия включва интерактивни лекции с химични демонстрации и
лабораторни упражнения. Лабораторните упражнения са задължителни, като за участие в тях се
изисква предварителна самостоятелна подготовка по всяка тема и попълване на протокол за
извършената работа (по образец). Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за
активно участие на студентите в процеса на практическата работа, за обсъждане и обобщение на
лабораторните резултати.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит – решаване на тест, който съдържа 12 задачи с
избираеми отговори и 6 задачи за допълване. Крайната оценка по дисциплината се формира от два
компонента: 1) Резултат от текущ контрол върху изпълнение на упражненията (30% от оценката) и 2)
Резултат от писмения изпит (70% от оценката).
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Доц. д-р Йорданка Димова
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Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Технология на лекарствените средства І част”
имат за цел да запознаят студентите с теоретичните и технологични основи на
производството на лекарствени вещества с неорганичен и органичен произход.
В лекционния курс се разглеждат основни понятия и въпроси на химичната и
фармацевтична технология, химикотехнологични процеси и критерии за оценка на
ефективността им, суровини и енергетика, основни процеси и апарати за химичните и
фармацевтични производства, автоматичен контрол и управление.
Упражненията са построени с цел и в последователност за подпомагане усвояването
на лекционния материал. Съдържат елементи на отделни изследователски задачи по
съответните процеси и апарати и завършват с интерпретация на самостоятелно
регистрираните експериментални резултати.
Лекционният материал и лабораторните упражнения осмислят и доразвиват в
приложно-технологичен аспект придобитите вече теоретични знания от основните
химически и медицински дисциплини.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на производството на химични продукти и лекарствени
вещества.
 Принципите, на които се основават химикотехнологичните процеси и използваните за
тях апарати за технологично реализиране производството на лекарствени средства;
2. Ще могат:
 Да правят оценка на възможностите за прилагането на основни процеси и
апаратурното им оформление;
 Ще имат подготовка за работа в лаборатории, свързани с добиване, преработка и
реализация на суровини и готови химически и фармацевтични продукти.
Начин на преподаване
Аудиторно: 60 ч.
 Лекции (30 часа),
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 120 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Домашна работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Неорганична
химия, Органична химия, Биохимия, Физикохимия, Химия на лекарствените вещества
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Математика, обща физика, неорганична и органична химия, физикохимия, с цел
тяхното прилагане при усвояване знанията по изучаваната дисциплина;
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 Да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да познават и да работят с
обикновено лабораторно оборудване – колби, цилиндри, чаши, нагревателни уреди,
ексикатори и др.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Химическа и фармацевтична промишленост на България, Екология и опазване на
околната среда
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатория, снабдена с оборудване и реактиви за провеждане на практически
занятия по измерване и контрол на основни параметри на химикотехнологични
процеси и апарати, използвани в технологиите за производство на химически и
лекарствени продукти;
 Оборудване: ултразвукова вана, апаратура за ситов анализ, прибори за измерване и
регулиране на температурата, газоанализатор тип “Орса”, муфелна пещ, термостат,
аналитична везна, техническа везна, механични бъркалки и др.
 Аудиовизуална техника за провеждане на лекции и упражнения.
Съдържание на курса
Курсът по „Технология на лекарствените средства І част” включва задълбочено
разглеждане на теоретичните основи на процесите за производство на лекарствени
препарати – прахове, разтвори, емулсии, мазила, гранули.
Застъпени са основни въпроси на химичната и фармацевтична технология - основни
понятия, химикотехнологични процеси (ХТП) и критерии за оценката на ефективността им,
физикохимични закономерности, суровини и енергетика, основни процеси и апарати за
химичните и фармацевтични производства, автоматичен контрол и управление.
Упражненията имат за цел да добавят знания и дадат опит по част от лекционния
материал и съдържат елементи на отделни изследователски задачи по съответните процеси
и апарати.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Технология на лекарствените средства
Тема
1. Технологии за производство на лекарствени средства, предмет, основна цел и
задачи. Основни понятия и определения - суровини, продукти, полупродукти,
отпадъци, химикотехнологични процеси (ХТП), технологични потоци, схеми на
ХТП - химична, принципна, технологична, енерготехнологична. Основни апарати и
машини и изисквания към тях.
2. Химикотехнологични процеси и критерии за оценка на ефективността им.
Видове технологични процеси. Материални, енергийни и ексергийни баланси.
Технико-икономически показатели на производството: разходни коефициенти,
добив на продукта, степен на превръщане, селективност, качество на продукта,
производителност и мощност на реактора, интензивност; икономическа

часове
1

2

3

ефективност:
себестойност
на
продукта,
печалба,
рентабилност,
производителност на труда.
3. Физикохимични закономерности в химичната и фармацевтична технология.
Термодинамика и кинетика на ХТП.
Равновесие в ХТП. Термодинамичен анализ. Диаграми състав – свойство.
Скорост на ХТП. Фактори, влияещи върху скоростта. Методи за увеличаване
скоростта на промишлени ХТП. Интензификация и оптимизация на ХТП.
4. Суровини и енергетика.
Суровини и ресурси. Класификация. Суровинният проблем – същност, развитие,
перспективи и прогнози. Първична преработка на суровините.
Въздухът и водата като суровини в химичната и фармацевтична индустрия.
Подготовка на водата. Механични, химични, физикохимични и биологични
методи за пречистване.
Енергетика на химическата и фармацевтична промишленост. Видове източници
на енергия. Енергийни ресурси. Рационално използване на енергията. Енергийна
ефективност. Прогнози.
5. Механични процеси и апарати. Раздробяване и смилане. Осъществяване.
Физико-механични основи на оситняването. Съоръжения. Класификация. Видове
сита. Смесване. Смесители. Транспорт на материали.
6. Хидромеханични процеси. Основни понятия и свойства на флуидите.
Нееднородни системи. Газови нееднородни системи и методи за тяхното
разделяне. Гравитационно утаяване. Инерционно утаяване. Утаяване под
действие на центробежна сила. Утаяване в електрично поле. Мокро очистване.
Филтруване. Течни нееднородни системи и методи за разделянето им.
Гравитационно утаяване. Утаяване под действие на центробежна сила.
Филтруване. Обща теория на филтруването.
7. Топлообменни процеси. Топлопроводност при стационарен и нестационарен
режим. Основно уравнение на конвективния топлообмен. Основно уравнение на
топлопреминаването. Конвективни коефициенти на топлопредаването.
Нагряване. Нагряване с димни газове. Нагряване с водна пара. Нагряване с
междинни топлоносители. Нагряване с електрически ток (електротермия).
Охлаждане. Кондензация и изпаряване. Изпарителни инсталации. Топлообменни
апарати.
8. Масообменни процеси. Молекулярна и конвективна дифузия. Абсорбция.
Същност и физични основи на абсорбцията. Видове абсорбери и абсорбционни
инсталации. Адсорбция и йонообмен. Адсорбенти и йонити. Адсорбционни
апарати и инсталации.
Дестилация и ректификация. Непрекъснато действаща ректификационна колона.
Екстракция. Основи на процеса. Екстракционни апарати и инсталации.
Кристализация. Кристализационни апарати. Сушене. Мембранни процеси.
9. Алтернативни и нови процеси и методи. Плазмохимични процеси и апарати.
Ядрени процеси и материали. Електроннолъчеви процеси. Трибохимични
процеси. Зол-гелни технологии. Наноматериали и нанотехнологии.
10. Химични реактори. Пещи.
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2

4

4
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11. Автоматичен контрол, регулиране и управление на технологичните процеси в
химическите предприятия. Автоматизация на химическите производства.
Регулиране на температурата. Управление на производствените процеси.
Автоматизирани системи за управление на технологичните процеси.

1

Общ брой часове:

30

Форми на текущ контрол:
Ежеседмичен текущ контрол върху упражненията и семестриален заключителен колоквиум.
Предоставяне на възможност за явяване на колоквиум върху част от лекционния курс и
евентуално освобождаване на част от материала за семестриалния изпит.
Б/ Упражнения по Технология на лекарствените средства
Тема

часове

І. Измерване и регулиране на основни технологични параметри – температура,
газов състав, дебит, налягане и др.
1. Измерване
на
температура:
течностно-стъклени
термометри,
съпротивителни термометри и термоелектрически пирометри – принцип на
действие.
Газов анализ: Химични и физични газоанализатори.
2. Практическа част:
- Измерване на температура с живачен термометър, съпротивителен
термометър и термодвойка в статични и динамични условия и сравняване на
показанията им.
- Анализ на газова смес с химичен ръчен газоанализатор тип ОРСА.

4

ІІ. Разделяне на газови нееднородни системи.
1. Разделяне на газови нееднородни системи в центробежно поле.
2. Практическа част:
- Циклони. Експериментално определяне на фактора на разделяне и степента
на очистване на газа.

4

ІІІ. Разделяне на газови и течни нееднородни системи.
1. Филтруване.
2. Практическа част.:
- Периодично действащ филтър. Установяване на кинетичната зависимост
между получавания филтрат и времето на филтруване. Изчисляване на
константите на филтруване по експериментални данни.

4

ІV. Хидродинамични режими на движение на флуидите.
1. Хидродинамични режими на движение на флуидите.
2. Практическа част:
- Ламинарен и турбулентен характер на течен поток в тръба с гладки стени.
Експериментално определяне на критичната стойност на критерия на
Рейнолдс.

4

V. Технологични процеси, използвани за приготвяне на прахообразни форми.

4

1. Сушене – същност, методи на сушене. Раздробяване и смилане – степен на
раздробяване, методи. Пресяване – същност, видове сита, ситов анализ.
5

Смесване и дозиране. Опаковане. Теоретични основи на гранулирането.
2. Практическа част:
- Сушене, кинетика на сушенето.
- Ситов анализ.
4

VІ. Приложение на нанотехнологията в медицината.
1. Синтез на наночастици. Определяне на размера и вида на частиците.
2. Практическа част:
- Синтез на сребърни наночастици чрез ултразвуково нагряване и методи за
определяне на размера и вида на частиците.
- Приготвяне на полимерни филми с пълнител сребърни наночастици.
VІІ. Химикотехнологични изчисления. Приложни компютърни програми.
Технико-икономически показатели на производството. Материални,
енергийни и ексергийни баланси на химикотехнологични процеси.

4

VІІІ. Семестриален заключителен колоквиум върху изработените лабораторни
упражнения. Заверка на семестъра.

2

Общ брой часове:

30

В/ Самостоятелна подготовка:
Решаване на изчислителни задачи по избрани теми от учебния материал, подготовка
за колоквиума и семестриалния изпит.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. През семестъра е планиран колоквиум, който подпомага подготовката за изпит, а
резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени и с практически курс – упражнения, провеждани в
обзаведена за целта учебна лаборатория. Практическите занятия са задължителни и
включват решаване на изчислителни задачи; експериментална част; изготвяне на протокол,
съдържащ описание на проведения експеримент и резултати, получени при изпълнение на
заданието.
Методи и критерии на оценяване
Обучението по дисциплината приключва с изпит, включващ материала от учебната
програма. Провежда се под формата на тест от активни и пасивни въпроси и устна защита на
писмените работи.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната формула:
25% от оценката от текущ контрол върху упражненията + 15% от оценката на домашната
работа + 60% от оценката от семестриалния изпит.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол и изпит) се съхраняват в продължение на 1
година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието

Доц. д-р Георги Патронов ..............................
Гл. ас. д-р Ирена Костова ................................
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Кирил Симитчиев
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”

Уважаеми г-н Декан,
на 08.09.2020 г. Катедреният съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна
химия”, обсъди и единодушно с 8 гласа „за“ утвърди учебна програма по дисциплината
„Информационни технологии и работа в дигитална среда”, 15/0/15, за специалност
„Химия и английски език”, редовно обучение, ОКС бакалавър – V семестър.
С настоящият доклад предлагам на ФС на ХФ да утвърди предложената учебна
програма.
Прилагам:
1. Препис-извлечение от протокол на заседание на КС на КАХКХ;;
2. Учебна програма по дисциплината „Информационни технологии и работа в
дигитална среда“.

09.09.2020 г.

Ръководител КАХКХ:
/доц. д-р Кирил Симитчиев/

Препис-извлечение
от заседание на КС
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 08.09.2020
ПРОТОКОЛ № 10
На 08.09.2020 г. се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав: 12
Присъстват : 8
Отсъстват: гл.ас.Ев. Върбанова - в майчинство, гл.ас. Сл. Цонева,
проф.П.Пенчев, доц. Н. Кочев – в часове
Дневен ред:
1. Предзащита на дипломна работа
2. Учебни въпроси
3. Кадрови въпроси
4. Текущи въпроси
По точка 2.1 от дневния ред беше обсъдена учебна програма по
дисциплината „Информационни технологии и работа в дигитална
среда”, 15/0/15, за специалност „Химия и английски език”, редовно
обучение, ОКС бакалавър – V семестър
Предложението се обсъди и след гласуване беше прието с 8 гласа „за”.

10.09.2020

Протоколчик:
/П.Балабанова/

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет / филиал

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки

Специалност
Химия и английски (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса

Информационни и комуникационни технологии в обучението и
работа в дигитална среда
Код на курса

Тип на курса
Задължителен

Равнище на курса (ОКС)
бакалавър
Година на обучение
3

Семестър/ Триместър
5

Брой ECTS кредити
3

Име на лектора
Доц. д-р Николай Кочев, гл. ас. д-р Атанас Терзийски
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Учебни резултати за курса
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 от 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

Начин на преподаване
Аудиторно: 30 ч.
 Лекции (15 часа),
 Упражнения (15 часа)

Извънаудиторно: 60 ч
 Самостоятелна подготовка (30 ч.)
 Курсова работа (30 ч.),
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Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
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.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Компютри и софтуер, Химична информатика, Компютърен достъп до научна информация,
Мрежи и интернет

Съдържание на курса
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
А/ Лекции
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.

2

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

3

3

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

3

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

3

Общ брой часове

15

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

1

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

1
2

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

1

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

2

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.

2

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

3

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

3

Общ брой часове

15

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.

Техническо осигуряване на обучението
 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.

Библиография
Автор

Заглавие

Пол МакФедрис
Уолъс Уонг

Moodle 3.x Teaching Techniques, 3-то
издание
Моят Office 2016
Microsoft Office 2013 For Dummies

A. Leach, V. Gillet

An Introduction To Chemoinformatics

Susan Smith Nash

Издателство

Година

Packt Publishing

2017

ЗеСТ Прес
АлексСофт

2017
2014

Springer

2007

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
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.
Методи и критерии на оценяване
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.
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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.

Език на преподаване
Български

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

HenJrareH ornycK.

Heo6xoar.ru 6pofi sa noloxnreleu ns6op 4.
lHeueu pe4:
Y.le6nr-rBr,npocll

l.
2.
3.

IIo

r.l

Kagposn Blnpocll
Teryull.t Br,npoul

or

aHeBHu, peA 868 Bpt3Ka cr,c 3arBeHo JrHqHo xeJraH[e or aou. a-p Crosura
Arauacoaa, npo$. a-p h,'r rH HsaHos npeanoxu 3a pa3rJrexaaHe ,r3Knrcr{BaHero Ha flocJreaHara
or,,{r,pxarurre }r3nHTHu KoMucut4 3a crreunanHocru cneq. Auaau: }t KoHTpon u cneu. Xrauus
(peaosso sa4ovuo).

[Iy

Peruenne: CtraacHo v,rr.58(2) or [paar,ruura ra yve6uara aeiiHocr B
,,flahcl{fi
Xu,reH4apcxr.r", Kare4peHurr cr,Ber npeArara Ha OC aa B3eMe pe[reH[e 3a 3K,'lloqBaHe Ha aou.
a-p Cr. AraHacoBil or cbcraBa Ha Al4K 3a cfieunaJrHocru cneu. AHiran3 u KoHrpon H cneq.
Xr.rrur.ra (pegoauo sa4ovHo) za yue6uara20l9-2020 r.

10.09.2020 r.

rp. [Iros4nn

flporoxo,rurx:
(

npo$.-4-p

14.

14

aaHos )

OO

Xu m u q ec

ku Oa kyn m g my,

Ien.:359 321 261 402
Oa(c 359 32 i 261 403
chemislry@uni-plovdiv.net

.qapAceH "

Karespa O P f A H I{ tI H

r,re

Ax

24,

LI

rp nnoBAHB-4000

aeon.uni-plovdiv.h

[Ill fl

Ao
AOU. A-P BECEJTTTH KMETOB

AEKAH
HA XIIMI{TIECKI4 OAKYJITET

rly "rIALlcufr xn.lBHAapcKu"

TIJIOBAI,IB

AOKJIAA
or npoS. A-p [IrrcH llganon
pbKoBo.u{TeJr KareApa Opranuuua

Ornocno: yrBbpxAaBaHe

Ha

roan[reH orqer

xnuur

Ha peaoBeH AoKTopaHT

lecuutata Knpxona.

yBAXAEMTTAOU. KMETOB,
Crr,racuo flpanuluura 3a npnJraraHe na 3axoHa 3a pa3Br4Tr4ero Ha
ctcraB B Peny6nr.rxa Eunaplrr
c:scraB Ha

ul.

17 (6)

u llparulHuxa

aKaAeMHqHru

3a pa3Br.rrr{ero Ha aKaAeMHr{Hu,

fIV ,,flaucr.rfi Xr,reugapcru" utr. 24(6), MoJu aa BHecere srs @C ua XO

npeAJroxeHr.re 3a yrBbpxlaBaHe Ha Or,ruqsa oueHKa Ha peIoBeH aoKropaHr flecuc:rana

Mnnxosa Kuprona 3a BTopara noar{Ha or AorcropaHTypara. Crurara npeacraBr{ npe4 KC ua

rar. OpraHuvua xvuufl, orqer

r. (sropa

3a r{3BbpueHr{Te Aefinocru 3a rreprroaa 01.08.2019- 31.08.2020

ro4r.rna), cbAr,pxaq HayqHa qacr (4or,ragnaue Ha rroJryqeHr4re pe:ynraru) H orqer

Ha

Aou. A-p Cr. Crarrosa-A6erxe 3a[o3Ha
qreHoBere na KC c Mueuue sa pa6orara Ha Aor$opaHTrara [pe3 BTopara roAr{Ha Ha

3a

r,r3nbJrHeHr,rero

AolcropaHTypara

u

H4t4r't4nyutru.r rrJraH.

npeIJIoxH Orlr.rqHa oueHKa.

Orqertr

eAnHoayrxHo npr4eTr.r.

Ilpnroxenxe:
l. Ilpenuc-u:saeqeHlre or rporoxor Ns321/ 10.09.2020r.

Ptxoeodumet xamedpa Opzauuvua xtutua

14

npelJroxeHara oueHra 6rxa

NPETIHC-H3BNEqEHHE

flpororon Nl32l
OT

3aceAaHue ua

KC sa rare4pa Opraunr.rHa xuMru npoBeAeHo na 10.09.2020r.

O6ru cr,cras 9.

. [pucr,crear 6: nporf. E-p VlnuAH HBaHoB, aou. A-p Crela Crarrcoaa, goq. 4_p fl,raveH
Aure.lor, Aou. A-p Pyurua Baxarcxa, rn. ac. a-p,[nMHTbp Eoxr.non, ac. a_p fropaaH irp"r.*r.
Orc'scrsar 3: aou. a-p CrorHra AraHacoea ornycK, aoq. A-p Corer
ilaHso _ ortrycK,
rn. ac. A-p Crauuur4p MaHo,rog Hen,'rareH orrrycK.
Heo6xogl.tl 6poft sa noloxllre.ler us6op 4.
lueneH pe4:
I.
V.re6Hu al,lrpoclt
2.
Ka4poru B.bnpocu
3.
Teryruu Bbnpoclr

flo r. I or queeHr.r, peA crrJracHo llpanu,ruuxa:a npfinaraHe ua 3axona 3a pa3B],rnero Ha
aKaAeMHqHH' cr,craB B Peny6luxa Burrapur \r. 17 A llpasunuurca 3a pa3B]irHero Ha
aKa.qeMrrrtHur ctcraB Ha IIV ,,flaucr,rfi XNlenaapcru.. vl. 24, pegoeeH
AoKropaHT ,{ecuc,rana
Ktlpxoea rpeacraB orqer 3a H3B6p,,eHure Aefiuocru 3a repuoaa 01.0g.2019- 31.0g.2020 r.
(eropa roguna), ct,Abpxau HayqHa qacr (4or,ra4naHe Ha noryqeHure pe:y,rraru) H orqer 3a
rr3nbnHeH]rero Ha HHAHBI4AyIUTHH' nJlaH. Aou. A-p cr. crarrcona A6erxe 3ano3Ha qJreHoBere
ua KC c Msesne aa pa6orara Ha AoKropaHTKara npe3 Bropara roaHHa Ha aorcropaHrypara ]r

-

npeAnoxli Ouuuua oqeHxa.
C,rea o6ctxAaue l-o4r,ttuuurr orrrer u npeAnoxeHara oueHKa or HayqHfi, pr,KoBorHTeJI
6rxa e4uuo4yuuo npue.ru or KC.
3,A - 6, Ilporan - 0, Bt:4rpxaan ce - 0.

PeuresNe: KC npueua foguruuurr orrler Ha peAoBeH AoKropaHr .{ecucraea Knprooa sa
nepuo4a 01.08.2019- 31.08.2020 r. u npea,rara OrnrrlHa orreHKa.

I 0.09.2020 r.
rp. Ihon4ue

flporoxonvurc:
(npoS. a

h/lli fl,I lIIl-l

or

r,'Iou.

Crera Crarrosa-A6erxe HayqeH pbroBorr.rren

rta

pcAoBeH Tloxropanr lecflcJraBa MuHKoBa KHpKoBa

'I'cva

KareApa Opraur,runa xlrunr
sa AoK lopaHTypara: ,,Mo4u$nxaryrr{ Ha nprrpoAH14 c'beArHeHl.r, qpe3 peaxllx,
Ha aMr4lpalrr..HnlrpaHe"

opara roJr{Ha or o6y.{eHr.rero (01.08.2019 - 31.07.2020). JtoKropaHl
,l[ocucraea Mllgxoga Kuprona e I{3n6JIHI,Ira BcurlNn ruraH} naHn ileiiuoc r u g

3a

tl

nr

Hilll Bt{IyiUI

I'l

I'1,

Ilrlall.

l. O6parona'rereH MoAyJr (Yue6na pa6ora)
l. Hayquo-vr*: r'ornqcoKil norroroBKa, rDrroxHmrlq (cemnHap) - itarrHH'rc or
lrpaxltlqecKirr! LeMttnap flo oHt'oxurunq ca npoAc'mBeH qpc3 ocl'cpna Ilpe3etrrartn,
rra VIII-". MeNrrynapolna KonQepenqur ga MlaAn yqeHx - I l,rosafis 2020.
2. Cnequarna fioaroroBKa. XuMuq Ha xerepoq[KreH[Te cr,eArrHennr (cemuuap).
lla 27.07.2020 r. ),crreuHo e rroJroxeH rr3rrr.rr rro cneuu&{Hocrra c orlenra MHolo
,to6r,p.

3. Oaxy,r'raruBeH Ky"pc. llnQopuaqroHno rbpcene H HayqHo-n3cJregoBareJlcru
IIpoeKTlI (n pa r.'r'lrrecrc a ceruuuarp) - ro.illcrBeH orqer :la nl,pBrr cran no npoexr CI I
l9 XO 003, QuHancrpaH or flo.qerenne llay.rua rr rpoeKrHa .qei,isocr (lllI!) rcr,v IIV
Iar.rcrfi Xrarre nlapcru"
ll. Havqno-r:c.r'reAoBareJrcKrr Monyn (Pa6ora uaI Aucepraqrqra)
I
Pa6ora no !,rr.rreparypunl o6rop Ha AnceprauuoHH[q rpya. llorrolseuu ca
rBa pa3ile!'ra ()r o5:opa: .(usafiH r,r cr{HTe3 ua xu6pu,lull MoneKynx H Me'Lo,'lu :a
u tc"rcllBaHe lla Da,'ruKa-rr-yjraBrt{a axrr4RHocl'.
..1

2.

[IpoenlHa 4eftnocr. Yqacrlre o pa6orala no ABa AoroBopa, SuuaHcnpaun trr'
Ilo:re,reHrae Ilal'uua H npoeKrHa 4efiuocr (Hll!) xru tly ,,fI. Xu:reurapcxrz" - CI I l9
XO 003, c p'bKoBoAl4rerr AorI. A-p Crarrora-A6erxe u MV 19 XO 0l 2. c
p'bxoBoAlrle"l ,loll. A-F Il.nanreH Aureaon. 14 s Aaara npoexra, Karo 3allaqr4 ca
rJrarryBaHr4 143c"re.qBaHu, B1,B

3,

BplfKa c TeMaTa Ha AnceTpau[rTa.

VqacTye B HayrreHu r[,rp;'ruu - o6ul0 ceAeu yqacTlrq ia BTopaTa roAuHa:

i Yqaclne s 3'd

lntemational Conference

on

Bio-antioxidants (UIO-

ANTIOXIDAN'IS 2019) - rpr4 rrocrepHr.r yqacrr.rr.

i

Vqacr Hc s llera Hayqna rontpepenunr 3a cryAeHTu. AoKl'opaHt 14 r.t N{Jraa}r
yueHu ..flpegr43Br4KareJlcrBa
xu Nrrl-sra" opraHx3r{paHa
XuNru.recKN
$ary.t r c r r ra I1lon,1un<:rl,r )/Hr4Repc!rrer ,.llar.rcufr Xll"leugapcxu'' c irlBa yc rHn

r

ilOKrlii.

i.L

or

>
4.
I)

Yqaclirt' B V]II uu It4 e:x1,,'uapo4lra Kol$eperrrluq 3a MJlaIu y.reHtr IlJrog,ll.rg
2020. opraHn:xpaHa or x.rty6 Ha Mrro.[r4Te yrreH].r Kt M Ctro: ua yqeHrr.le r]
Brlrapur - l1lon4un, c ABa nocrepHr{ .qoK;raAa.

flogrornenu rl ny6Jrur(yBaHn ca rprl crarfini

Kupxona [., C. MuHrora, I,i. Crperucr<u, Cr. Crarrosa-A6erxe, 7]. I eopr.uea,
M. ,rloucna (2019): Arrrullr.rr<po6na axTr.tBx)cr na 2-xulpoxotapul-6eH:orua3oJrnlru.
Scientific works oithc l]nion ol'scierrtists in I]ulgaria - Plovdiv. Balkan conl'erencc
"llcalth and l-ood 1-echnologies", Series B - Natural Sciences and the Flun-ranirics.
Vol. XIX., (pp. l2l - 126), ISSN-2534-9376 (On-line)
2) Stremski Y., D, Kirkova, S.Statkova-Abeghe . P. Angelov. I. Ivanov. D.
(ieorgicr' (2010): Synthesis and antibacterial activity of hydroxylated 2arylbenzothiazole
derivatives,
Svnthetic
Oommun ical bns "
DOI : I 0. 1 080t0 0397 9 1 1 .2020.1,'7 I 13 42. Q3 lF2ore : 1.7 96
3) Kirkova D.,, S. Statkova -Abeghe . lvl. Docheva" Y. Strer:rski. S. Minkova.

Structure-activitl' relationship of radical scavenging activity in vitro of 2(hydroxyphenyl) benzothiazole derivatives, Bulgarian Chemical Communication.
Volume 52, Special issue I) (no4 neuar). Q4 .

lll.

Ile4aroru.recra 4efiHocr. PrronoAcrro na la6oparopHrr ynpaxHeuur. flpes
Xrl rnq Ha Ko3MerlrrtHure

bpBara ro/lrJrrr! :toKToparlTa pGI,ioIloAH yll)axuellttrr no
npoAyKTH - lrpircLc'rBcHo 35 uaca; e;rerrpolruo?52.
It

BTOpa

llpeg,rarana Or.nuqna oueHr(a sa pa6orara Ha [oKTopaHT Kuproaa :a
ra rortfiHa or o6yuennero,

10.09.2020 r.

Hayverr pr,KoBoArzreir:
rA()u. .t-p Cra rKoea-A6errc)

Xuflu,.ecku (Dsky mem

IIJIOBAI.IBCKI{ yHI{BEPCI{TET
Xr{JrErrIApcKrP
"IIArrC[fr
X}IMI{TIECKTI OAKYJITET

roAI{IrrEH OTqET
MwKosa KupKoca
xnMrqecKlI oaKyJrrer, r@TeApa opraEurrEa
3a repuo.qa 01.08.2019 - 31.07.2020 r.
or necucna&a

peAoBeu AorcropanT IIpE

xr{MgJr

I. O6parorare.nerr Mo.ryn (Yrc6na pa6ora)
1. @ynqauexrearra rooperf,qxa no4roronxa. @xrorxuxr (cerrnrap)
flpes orverutr nepxo4 6n<a pa3rne.uaHn JrnreparypHn rcTortr[rru cBsp3aru
c xrrMrtrleH cbcraB E 6xonoru'+ra arrltBnocr Ha pacrur,eJrnn Marprrux. Terrratxxara e
cBrp3aua c BoAeHr{Te or MeH rrpe3 ra:u yre6ua ro4r.rna - .na6oparopurr ylponreHr.r,
no XulrE, Ha (o3Merurrrrrre rrpoAyrnr. B nepno4a $erpyapu - xapt 2020 r, se.urx

ce.uvflrnro [oceqaBax neKrlltr sa AoII. A-p Ctena Crarxoaa no Xrruus Ha
Ko3Merr{rrHxre trpo.uyrcru. Kpaftxoro fipeActlBrne na cr6panxre AaHHlr no BpeMe Ha
nparrr.rqecKn, ceMuHap no Ouroxra,fi-f, e [peAcraBeH rrpe3 [ocr,epHa rrpesenraqll,
xa VIII'"o Mex64rrapo4xa Korrlepenque sa M.n4.q.r yvert - flnor4r.rr 2020.

2. Cueqra.nra noAroroBKa. X.urrnc Ha xerepoqlrgreurTe

cBeArrner

ls

(ceuuuap)
B neproga HoeMBpr{ 2019 r. - ronu 2020 r. rroJro)Kr.rx cBorra [oAromBKa 3a
rro;raraue Ha [3rrtrT Iro c[eqlaJrua uo.qoroB(a "Xnrrrus Ha xerepoqlK;rexr{Te
cregnxenr.r", flrarrupau 3a BTopara ro.u.rEa or o6yvexuero, Ha 27 ,07.2020 r.
ycflerrrHo H]ex cBor rr3rrxr rro c[eqramrocma c oqeuxa Mnoro go6tp.

3.

Oarc5rurrarnnen Kypc. IluQopnaqnouno rf,pceHe r Eryqnorr3cneAoBtreJrcru flpoercrrr (nparcrrruecxr cenrnuap)
OQopnrrne E c[creMarr{3r{paue rra Jlrreparyprrrre E3Torrut{t[], cBrp3ar{r c
noAroroBrara Ha orqer 3a rrtpBu erafl rro npoerr CII 19 XO 003, c pbKoBoAureJr
AorI. A-p C'rarxona-A6erxe, $uuanctpau or floAenenue Haffia rl [poerrna 4efinoc.r
(HII!) rsu ITY ,,Ilaucnfi Xu;rerrAapcKx".
4. Hayrno-mero4rrqecxt [oaroroBra.
1.1. Iloceqenue Ha ,glpcose opeatu?upa*u om ACADEMIA IIIWNTUTIS Itennnp ta padoma c ntadu yuenu, doxrnopanmu u noonlowtopaamu IIV
aucu Xunendapcx4 I xptz - 2020:

,,

/

oMenoduvau yroganut
3a paspafuornea*errro Ha ,,ay.rna tqlfulaxl4tttr, c
p6r(oBo,um€Jr rn. .rc. A-p Becena -f,nseBa
15 yv. vaca,
@xolorrqecrr
rpegnr 3, oqem<a 6;
y' oKaxryaxantuna u nrycnrrutlwnut yncnulrrc
prxoBopreJr _ rn. ac. A_
p 3narra BarsreBa @nolorrvecxn
Qaryler) 20 yu. uacq rpepm 5, oqenra 6;
{ 'Iu?afrn I nEncmao, c prxoBo,urren - ryot[. 4.usx.x Ercep ,(aurnor
(Ilegaronrrecrcr r[arynet) 20 yr. !mc4 trpeAsron orler rBaae.
L2. Iloce4eaue aa lpltzu ofipawcurcnwu rgryoce:
y' lloceqeune Ea rrrrerrrBex rypc - /1 derexepu 20192.,
opranw].rpau or
Qrpua Elsevier Ha reMa: oElsevicr Author vorkshop lor young researchetso, roor
rrerropx lcatar'ryna l(ryszczuk t Katarryna Gaca-Z,ajac, phD Eng. (cepruQtrrar sa
npeurnar rypc);
r' Iloceqexue Ea ceMtrrrap - 13 dexenapu 20192., oprarruzn;xra llnoagnnclor
ygxB€pcrrer "Ilarcufr Xx;reruapcror,', 6ronorrqecxn
Qaryrrree rra reMa:
,Ectrutancn coorrvep c Eayxarru
a ohpttocaruuno,, reKrop AorI. A_p I,I. MolroB
(cegnrr[rxar sa Wrr'.rue);
r' Iloceqerore Ea orraf,E Jrerour{rpeseuraryr rra reMa oAnonaa cnu(mry>
cKonut' opranlrnpana cEBMesrEo or T.E.A.M OOA n XTMy, rare,upa
,,Ararrmura xrnrne", lercrop rrx. K. ,{orropon - 2g anpun 2020 z.

r'

flocerqexre

u

r
Xrull,rec,rs
l0 saca aa 30 raail 2020 e.
r' lloceqeune ua eJremponeu ceMf,Hap sa reMa ollpeduucnae na noou ICp_

rfiaccnexn

mY,

Ha ounafiE nerolf,, Ea reMa ,,Xponanoqa$u

lro

errrpnto opraunztpaEa cEBMesmo

OES cacne'uu om Agilento opnaurr4pau
lorropt - 29 xail 2020 e.

m ACM2

(Thermo Scientific)

or T.E.A.M OO,{, nerrop rnx.

K.

II. Hay.rno-urureAoBarerrcxr nory.n (pa6ota nag 4ucepreqrma)

1.

Or[opnrrre

flo,urorBeru

Ha

nlreprrypnxr

o6rop na qncepraurroHuns rpyA

or o6gopa:
u cuumes ta xuflpudnu

ca ,ura oasaena

a. flula t

ttto,tercynu.

Cucreuaru:apanu ca oKoJro cro JmTeparypHrr It3TortHHKa. Orgeleno e
cfleqr{aJrHo BHEMaHrie Ha rrfron nprrpoArlr r}enomr c AoKa3aHa 6nonoru.nra
aKTI,IBHocT. Ectecrseno cperq rry,r{r ce MoroTepnegon
Qenoa Thymol, xofrro e
ocHoBHa cbcraBKa rra Marqepr(ara, flprrexaBa uuxr,r6uropna aKTuBHOCT CrrprMO
eH3r{Ma rrrpo3r'rHa3a 3ae,q{o c ApyM unoro6pofinr.r r}aprrrarororr*rll ar(THBrrocrr,r.
I{aro t[enoler auTror(c4qarrr, Tr.rMoJrBT rrpearra3m xJrerKETe or yBpexAaue,
lpeAx3Bur( ro or or<crr;1aruBull[ crpec. Trnrro.rtr [porBrBa anruuxrpo6ra
aKTIrBHocr' rlo'uloMara 3apacrBaHero Ha paHI'I u e B clcrorHlle Aa II0BI{IIII HxBara Ha
unxu6tpaqr,rr r[arrop ea Mnrpaq[, na uarpor[aru (MIF) n rleurpaJrHara HepBHa
cucreMa. Camacrol e reqeH $enolen MorrorepfleuonA, rro3urlrroneu u3oMep Ha
Thymol. llplctcrBa B ereprrrHl MacJra or prrrarr, Marrlepra, qepen nulep x
Apyru

pacremr. Conacrol rnra
AMIBEOST.

arrrmrmcpo6ua"

u

[poTuBopar(oBa

b.

Memodu sa rcuredeaue ua paduxan-ynaunryo sKmusHocm

Xrnnrwara qpyKrypa xa noruQeuonrrre otrpeAefl, pqprKan-ynaBrrlara nM
armBuocr. flsxor o,r flapaxerpxTe, rof,to olpeAemr rn(Eara arrmrroqr ca

r 6POrr EA Xf,AI'OKCIUII{rTE
rpynn. Pa,ryxa;r-ynaBrqala aKTrBEocr e rxcHo cBLp3aEa c 6pox rr pa3tronoxeunero
ua OH-rpynnrc B MonergJrf,Te na r[nanonor4rrr. flpr roc;re,ryane Ea pqroaryJraBrrqara arcrunnocr Ha pa3Jrnrrux rlnanonor^, e ysranoB€Ho, qe
OraEoHo[.qET
XIIMIFIHATA CIPYKTYPA. CTCIICIITA EA MCIOI(CIUTf,PAIIC

rGepqeTnE npErexaBar tr(FBf,cora pqruxaJr-ynaBqa aTTf,BHOCT Cpeflry
BoAopBTBoprrM[ n Masruopa3TxrpnM[ pq4ftaJur or rd]rr Ha BrrraMlrr C n rrrauun
E. Tegn pgyJnarr ca [pfi(o cBrp3anr{ crc crpyrcrypara Ha rBeprlerlH&
Ks€pqfltrrrrt rrprrrerren Bcrrqrcl crpyKryprx eJreMenrf, xaparr€pun 3a
IUITIIOKCEAAIIT .

c.

Ha

OQopxnue rla nbpsa nydtuxarytn ta ducepma4utnu a cmtcaHue
uuderct4xttto u peQepupauo c Scopus u Web ofscience
Yqacrne a oQopnrne Ea peyJrrarn 3a cxrrre3 r anrn6arrepnamra arrtrBHocr
EoBrr xrgpoxc[-2-apf,n6en3orrra3oJroBr trpotr3Boru troAJvroB(a Ha

ny6mxaurr

(Cxerrra

I).
R2

Gi,--*G .to
S

cl
:l.i')^B

2

Cvta

R3

ii

G)\

Rlo

3

1. a - atulournttupane xa xulporcuapenu (2) c yvacmremo na
6ewomuagon (l) u pasnuvuu xucenwnu xttopudu

d-

cnuu

ue

OQoprrrnre peyJrrarx 3a paEKaJr - ynaBrqa a(Tmnocr
HoBocnrrrrg4parrrrr,e xr4porcr-2-apu6exlorua3onoBr trpornBo,qFm (Cxeua 2).

Ea

OQopxnue Ha smopa ny6auxa4ut no ducepmaqun no a
undexcupato u peQepupano e Scopus

ry)
+

ctcooRl

2a R, = 4grgg.
2b R, = -911.

2a,b
+

-,,,-\

ll

f1onn,,

Vo,

- HCr
----.-_+

3a = Phenol
3b = Catechol
3c = Pyrogallol
3d = Resorcinol
3f = Hydroquinone

Cxsu Z Peaxrytn na a-atuloa noatupaxe ta
ua 6eneomuasott

u

4.., 4b.

R2, R3, R5 = -H; Ra = -OH
sab, obb R2. R5 = -H; R3, & = -OH
6ac, 6bc Ru = -1.1; R2. R3, Ra = -Qfl
7ad, 7bd R3, Rs = -H; R2. Ra = -oH
8.t, 8Dt R3. & = -H: R2. R5 = -OH

Qeuolnru coeduuemtt qW3 u3notBoa*e

pa3ru.tuu KuceJruuau anopulu.

2.

Ercuepnnenrunrpa6ora

a)

2-xudpoxcuQenut fletzomaazatuaa
Ercuepnrrerrramrara ua pa6ora [pq3 To3Ir nepao4 6e cBLp3a[a c
otrrrnrrnqpaf,e Ea ycnoBlrra 3a crrTe3 Ea HoBf, r[enonun c6€.umenn, (Cxeua l).
Peaynrarure ca o6o6qe,E r uy6mryraw t synttwtic communications (str,emski,
2020).
Onpeae.nena e pa,Ur(aJr-yJraBqara arruBrrocr Ha Bcf,rrrot HoBocf,flT*upann
cBe4rEeurr, Ao MoMerrTa 3a onpegeme Ea aurnortcuAguTxa arcrmrocr 6xr<a
rr3rIoJr3B:lEE ABTS u DPPH-uero4" parpa6orenr m rrac rrprr rr3cJrtr{Ferrr{{ c qacr or
2-xrrgpoxcuQemrr 6esgornatorunu (oruer nrpna ro.ryna). Bne uaupaaenn
neo6xorurmre E3cne.@ag[, x o6pa6orem ,qa.mtr]Ie c qen aoruraABarre Ea
uoJryqeHme pe3yJrTaTtrTe rr ycTaHoBrBarre BJIE[rxeao Ha cTpymyprlm Ea Beq@TBaTa

Brpxy rn<gam axrEBHogr. Persylrar:ure rrorryrrerE 3a Eoarre 2_xrTpoxcaaprur
6engmraronu ca o6o6qeHx n ,'prrer,. sa ry6mrryrare t Bulgarian chemical
Communication.

flo;ry.remre pesyrrrarx sa ICso upr E3tror3BaHe na DppH - MeToA [OKa3Bar,
qe or rr3xo,ryre lrprrpo,Ex r[exo.ruru cE€AEHeErrr Hafi-Brcoxa pam(an_yn4asrqa
aKruBlrocr rporB8ar pyurn (ICso = 5,02FM) E rcepqerm (ICso = 4,60 pM),
Iroclre.maux or [[poranon E r(arexoJr (ICso = 5,70 pM). pa.qrral-yranrrqma
aKruBrrocT na 6einmnacoaoBnre trporpBo4tn e B noprArr(a ICso: 3,66 - lg,lpM

(fpa[ma l).

Frpe radical :caleuging acli1.itj-- of :,h]-'dro\l- philrolic
beIzothiazolc derir.atir e
IC.,.
18
76
14
10

I

i-[--*i l--r

a
5

4E

I

rE
oE.

sab 5bb

Icatettpt

dihydroryphenylgroup,o-poition

Fnogarbr

:

Sac

Ebc

trihydroxyphenylgroup

8af

I
tutin

dihydroryphenyl; natlrd
8roup, p-position

fpaQua

f,r.rercetin

r

antioxjdarft

I.

Pezytmamu ea paduxat-ytmar4a aKmunqocm (ICso) aa usxoduu
Qexottuu coeduxeaun u xoeu 2$euuttflewmuagottuuu qMsHeHu c ,no:ru fla cun*u
amuoxcudaumu - Reepqemua, Pynua. Ilenotxaae xa DppH-xemod (pM).

Ilonyvemre perynraru ra IC5s trpx rr3trojrBaue ua ABTS - MeroA trora3Bar,
or E3xo.Erre rrpriporo r[exorm cEeE reEE, nafi-aucora parwrcr-yJraBrnla
axrr.rBrrocr rporBrBar pyrm QCso : 95,3pM) rr xBepqsnrn (Cso : 48,0pM). IIpu
tre

m3u MeroA ce na6ltroaaBa pa3Jmr(a B arrf,BEogrra B 3aBucrMOCT OT pa3TBopmlrocrra
Ha cbeAruerrrrfirl. Taxana pasmra re ce na6mogara npn [trroJBBane sa DppHMeTOAa

frte ladical scarengiug acli\jtv of 1-hydloxl.pheuolic
tretzothiazole derit

lc,:

120

80
40
0

ir

ar

e

lllrtrlll,,t rl,
ETf;EEF EEa**#
grEE

tS

E

,.t

dihydrotyphenyl dihydroxyphenyt : dihydroxyphenyt ; trihydroxyphenyl 8roup lnaturJ antioxidamj
. group. o-posilion group, m poshion : group, prosition
I

lpaQua 2. Pezytmamu

3a paduKan-ynrun

4a aKmun*ocm Ha urxodeuu eexotruu
u Hosu 2$euua^ercomua:roJru*u cpa&teHu c ,nL:,u Ha culHtt
aHmuo*cuda*mu - Ksepqemu*, Pymuu, latoea kucefiira. Ilsnotxarre Ha ABTS_
cbeduflequt

Memod

b)

(pA.

Keepqeruut nu

nryBodnu

G)
clcooRr

Cxerre 2. Pear<ryr Ha o-aMrloarxrumpaue Ea xBepqerr r c E|troJnBarre Ha
6eurorrrarol r parrmuur KuceJrr{Erf, xJropu&r.

Tafuuqt 2. Perytmamu sa pduxat-ytasnt4a crKmta ocm Hd Hoau KaeptlemuHostl
npouzeodau, qtreueuu c uxode+ K*qryemu . llsnoJonaae a ABT&xemod
Creqnnenxe

ABTS-ueroa
ICso (pglml)
ICso (pM)

Knepqerun

14.51+1.32

48.01+4.36

6a

28.33+0.6

55.641.18

6b

26.37+1.6

53.22*3.22

PaAhkar-y/laBsqa arrrBnocl lcio (trM)

I I I
IpaQaru 3. Peeyt)*

poou**-yu6nt4a ocmusoocm ua Keep4emul
npdykn uu llznomsaue ua ABTgttemod.

u ro

mosu Ha currmezrytavume

Pesyrrrarnre :a

AKIIIBHOCT

HA

cpauHeHa c

HOBI,ITE TBCPIICTI,IHOBII

rrpolr3Bo,uru, rroKa3Biir Brrco(a arrunuocr, 6ml3Ka Ao ra3q ua uaxognx.r Kaeprlerr H.

c)

Xudpudaa ctedunenun noJryqerru upa pean4un aa a-a.uudoutxwtupane
aa npupodnu mepnenu

Gi,:H
+
ctcooRl

I

cooRl
Terpenes
- thimol 3a, 3b
- carvacrol tla, 4b
- sesamol 5a, 5b

R1= -CH2CH3, -CH3

Cxeta 3. Pean4n ua a-oxudoamunupaue ua T\rymol, Cuvacrol
usnangsare Ha dewomuBoJ,

u

u Sesamol c

lru?nu.lHu xuceluaau ntopttdu.

Ilonyqesu ca rroBtr xx6pr4rr MoneryJnr !pg3 o-aurrAoaJrrumpaue Ha
rtpllpolru Qenorml creryEerrf,r c 1nrttcrne xa Thymol, Carvacrol r Sesamol c
sucoro Ao6mrr (78o/o - 95Vo). Onpeaenrnero Ea pqp(an-ynaBrqara arruBuocr rra
EOBEr\e CEe,UllteEEX e npoBeAeEo yctretrrEo, lrpE otrpeAen Ee Ea Bp€MeTO 3a
no<r6upaue, Brnerr4auero ua 6ensomamnon ![paruexr B .[apa" -tro3f,rlrrx Bo.qr ao
rro-ALJrro BIreMe Ea nrxu6upaue, roero sr cBox crpana Aotrpf,Eacf, ga no-cra6uneu
r[enorcrlex paruroJr. Ilopa,ry tro-Hlcrara arrrrBnocr na xr6prprrre Monerg/Jtrr
cupruo 2-xagporcuapu.n 6engorsa3oronfre trpox3no4rn u rpy.ryom aosrEnaue ao
ga ICso, ca EpoBeAeErr cpaaEeEru IIa cbe,q{HeIIL
cIIprMo x3xo.ryrTe trpll €lFE Il cBry ycnoBrrr 3a ycTaEoBrBaEe Ba rrporleHTa
usxu6rrqrx.
JIXITeeH XmepBaJI 3it o[peAerrflEe

Cryyrrypara Ea Bcrqrcr rroB[ cbe,@erf,,
cneKrpn cHern trpr 80€ n parrroprrel DMSO.

e AoKa3aEa rrpes

lH f,

l3C

- {I\[p

d)

flpoaert4ane Ha pearqtrfl rra o-aulAoaJrrurf,pare tra Carvone
asnoiseaue na densomueroJ, u po:rJra.rnu xucanuanu xttopudu

t

Eugenol c

ourml :a rrrogarf :slxa\uc Ha Carvone t Eugenol a pearuIn Ha
o-aMuroan[nxpaEe. rlpu o-ruugoaJrr{nxpaHe Ha carvone ce xaornogaoa [pornrraHa
Em<a npone4enx

Ha peaKqu, B xeJraHara rrocoK4 Ho rrucr rrpo.ryK Bce orqe se e rr3oJrrrpalr.

flpe4crom
pearcurm Il fipe{rcrarra floJryqerrH,
ce flpoAyl<r. Onurxr:e c rr3rroJBBauero ua Eugenol c yqacrtre na 6exlorrago.n u
pa3nr{wr rotceJlunHr{ x;IoplIr{, KbM m3rr eran Ee ,qaBeAoxa ga obparynaue na
o[THMrr3rrpaHe Ea ycnoBuf,Ta 3a rlpornqaHe Ha

rleneBu flpo4rrcI.

3.

>

Yqasrur

lrryqnf, {opyur
- YqrcT.oe B 3d International conference on Bio-antioxidants
(BIO-ANTIOXIDANTS 2019), Natural bio-antioxidants as an inspiration for food
chemistry and pharmacy, organizer Institute of Organic Chemistry with Centre of
Phytochemistry - Nessebar, Bulgaria c rocrep Ha reMa: ,, Sytthesis and spectral
characterizarion of some new quercerin-bosed hybrid molecules", Stela statkovaAbeghe, Desislava Kirkova, Yordan Stremski, Margarita Docheva.
B

17-21.09.2019 z-

>

- Y.telctlae s 3d Intemational Conference on Bio-antioxidants
(BIO-ANTIOXIDANTS 2019), Nahral bio-antioxidanS as an inspiration for food
chemisty and pharmacy, organizer Institute of Organic Chemistry with Centre of
Phytochemistry - Nessebar, Bulgaria c flocrep rra reMa: ,,synthesis and radical
scwenging activity of new hybrid molecules containing thynot and Carvacrol,,,
Sasha Minkova, Desislava Kirkovg Yordan Stremski, S. Statkova- Abcghe.

>

17-21.09.2019 z. - Y,nsme s 3d Intemational Conference on Bio-antioxidants
(BIO-ANTIOKDANTS 2019), Natural bio-anrioxidants as an inspiration for food

17-21.09.2019 z.

chemistry and pharmacy, organizer Institute of Organic Chemistry with Cenhe of
PhytochemisEy
Nessebar, Bulgaria c nocrep Ha reMa: ,,Structule-activity
relatiottships of antioxidant activity in vitro of 2-(hy*oryphenyl) benzothiazole
derivatives", Desislava Kirkova, Stela Statkova- Abeghe, Margarita Docheva,
Ilknur Ahmed, Yordan Stremski

-

>

22-23.11.2019 z. - Y,$srgle s flera uay.rna xou$epex4ur 3a cryAerrrn,
AOrCrOpalrTn Ir }uraAx yveuu ,lpeauaBrrxaTencTBa n xuunrra.. opfttrx3r{paHa oT
Xulruqecm $arymer na flnongurcxn yuuBepcr{Tsr ,,flaucxfi Xrurenqapcxr.r.. c
u3rrecer AoKJraA Ea reua:,,Cunmes Ha Hoau 6ensomuasotoeu npouseoduu _
nomeH4ucuHu mupo3uuu3Hu urxu6umopu". !. Xuprong C. Munrona, Cr.
Crarxosa-A6erxe, fr. Crpencrcr, fla. Anre.non, [Ia. Ilsasor.

>

22-23.11.2019 z. - Y\acrue s flera aayrxa roueepeuqn 3a cryAeHTn,
.qoKroparrx r.r MnaAu yueun ,,IlpeAnsBuKareJrcrBa n xnur-sra.. opraun3npaua or
Xrrr,ru.recrul Sary,rrrer ua flnongurcxr ynr{Bepcxrer,,llutcult Xnnengapcxlr.. c
rr3uecex AoruraA or IA:u<rryp Axrr.re4 ra leua: ,,,,Cwtmet Ho Hoau eepo4enc'adapcrat4u xemepoquKreHu creduueuut". II. AxneA, ff. Ctpeucxr, Cr,
Cta'rrona-A6erxe, .(. Knpxoaa, IL,n. Anranon, [Ir. llnanos.

>

23-26.06.2020 z. - Yswrzre s VIII-u Mex4mapogra KorQepemgr :a M.na,ur
Y.reru - flnon,{r.n 2020, opramr:xpana or r:ry6 na uaaggre yqexu K6M Crroe Ha
yqeEETe n Er.nrapar
- flnoo,rp, c trocriepex AoxJraA rra rcruu ,, Modification of
cyclic Terpens by Reaction o/ c-amidoalkylation- sesha Minkove, Desigrava
Kirkovg Yordan Stremski, Stele Statkova-Abeghe, plrrmen Angelov, Iliyan
Ivanov. Orrurseuo orrop ncrno ra naf,-go6pe goxJra.qpaaa rrpereEr"rlf,r.

-

>

23-26.06.2020 z.

-

Ycacture

s

YIII*

MeX4rrapo,Ua KoxrDeperrrq, ga M;raru
Yqesr - fl;roq{rn 2020, oprauusrpaua m rny6 Ea M;rqaEre yqem rcbM Crros Ha
yqeurre n Ermapux - flnon4rr, c trocrcper aorural, tr3tecen 611 ac.
I_p fiopr*
Crpeucror Ea reMa: ,,Syrthesis and Stracwal Chqacterization of Novel
Fenocenyl Beruothiozoles " - rrkntr Ahmed, yorden strrmski, sterr stetkovrAbeghe, Plrmen Angelov, Iliyan lvenov.

4.

CLuropcrro r ry6;rrrceqnn:
l) Krprcone.{., C. Mmona" ft. Cryeucrcr, Cr. Crarxona-A6erxe, .{. feopnren, M.

,{overa (2019): Arrrmmqo6ua arcrf,Buocr na 2-xnAlrcxcuaprufemsrf,asormu.
Scientific worts of the Union of scientists in Burgaria
- plovdiv, Balkan
*Health
conference
and Food rechnologies", series B - Nanrral sciences and ttre
Humanities, Vol. )qX., (pp. t2t - 126),ISSN-253+9376 (On-line).

2) Stremski Y., D. Kirkovr, S.Statkova-Abeghe , p. Angelov, I. Ivanov, D. Georgiev
(2020): Synthesis and antibacterial activity of hydroxylated 2-*yrt,.nmthiamre
derivatives, syzrlefic communications, DoI:10.10g0/00397911.2020.1791342.
Q3
= 15 t' IFzorc : 1.796
3)

M. Dochevq y. St€mski, S. Mnkova.
structur'-activity rclationship of radical scavenging activity in vitro of 2-

Kirkove D., S.

Statkova-Abeghe,

(hydroxyphenyl) benzothiazole derivatives, Bulguian Chemical conmtmication,
Volume 52, Special issue D (uo4 nevar). e4 = 12 r.

5.

Yvacrre r oprarxrf,prf,e rrr f,rJr.rEf, eopynm
Ilpet muermx trepf,oa arrrBuo Baex yqacrf,e B opftrErcargoxxa aefuoclr
cBcp3ax[ c rlpoB€xAarre na Vlff-n Mcq4mapolse ronr[epcnqm rr Ma"{r
freBEf, - fllo4mn 21D0, rrnr Crros Ea ysemre n Banraprr - flnor,rya. Ta:u
AKTEBE()CT AOBC,qC AO trOJtrIOIBOPEE 3AIIO3EAIICTBO X O6UMA EA OIIrT C rONCrf,
MJra,qE yqerr or Apyru EaupaBnexsr. Kourlepenrgrra 6e nponeAesa npe IOnr
2020 r.

III. Ifeaarorrqecxa

1.

4efr

xocr

Ha6nro4enre na aa6oparopfif, ytrp&xrrenEr uo Opraaarnr xEMf,x
-.(oq.
A-p Creta Crarxosa - A6erxe, B rreprroAa: HoeMBpH 2019 r. -xayapu 2020 r.

-

24 ,raca.

2.

Prxonogcrno na ,na6oparopu[ ynpaxHerr[fl no XrrMns Ha
rrporyrcru - nerrop Ha r(ypca Aoq. A-p Crena Crarrora _ A6erxe.
clerlraJrrocr ,JVIe.ryrprcrca xnurr .. 4 rgpc - 2 rpynx
Ha cleutaJruocr ,Melrrurcxa xrnrnr .. 3 xypc
- I rpyua
ra cleqramrocr ,,,A,xanm n ronrpol" 4 rypc - I rpyua
Ea

O6uro 35 qaca.

Ilopadu
ulttnpeduo noLo?toefiue aba ep8Ka C HOo
kopoHaeupyc COWD 19, npocetcbanemo Ha qacm om tafiopamopn ume
iauflrrrun 6e epe,venno npqtcma*oaeno.
flponex4axa ce eneKrpoHHr ar.rcKyclu B rroMorq Ha cryaerTr{re np}r
H3rorBrrre Ea uocraBenrr 3aAarru or p6r(oBo.urren na as6tpaeuu.e [pe,qr{er.
flponex4ane Ha ocraualrr{re trpeABr1qeus y[p&Krreuu, - eneKrpotreH
Qopuar.

04.09.2020 r.

rp.

.(orropaur:

flronryr

/,{ecacrara Kupxora,/

Hayueupororo,ryrrc;r

,M

/4oq. 4-p Creaa CramoBa-A6erxe/

9

re

OO Xuuuqecku oakyn memy,
Kareqpa O P l- A H

14

35932 t251402
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chemisby@uni-plovdiv.nel
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fl

AO
AOU. A-P BECEJ'IT{H KMETOB
AEKAH
HA XI,IM14tI ECKI,I OAKYJIT ET

rIy "IrAl4cl4fr xu.l ru4lpcKI{"
TIJIOBAI4B

AO KJI AA
or npoQ. [-p ll;rnmr llsanon
pbKoBoArrreJr Kareapa OpraHuvua

xuuur

Ornocno: ucKaHe 3a HenJrareH or[ycK or AorI. a-p Cronrxa AraHacoBa.

YBAXAEM}I AOII. KMETOB,

Btr npr:xa

cbc 3iuBeHo xeJraHre! ear.rHoaytlHo no.uKpeneHo c pe reH[e sa KC ua xar.

Oprauuvua xlrMrlr, MoJu aa BHecere gr,s @C na XO sa yrBbpxAaBaHe, npelJroxeHrle 3a
HenJIareH

ornycx cqlrraHo or

0l

orrorunpu 2020 r. ao 31 rolu 2021 r. Ha Aou. A-p CrorHxa

Hurorosa AraHacoBa.
Ilpu.roxeuue:
flpenuc-uan:reueHre or nporoKor

C ynaxeuue,

IrPO@. A-P
Ptxoeodumen

I,,IBAHOB
Opzauuvua xtur,tun

J',1!32

1

/1

0.09.2020r.

tI PE TII,IC-H3 BJIET{ EHI,,I E

flpororo,r

No32 l

OT

3aceaaHr{e Ha

O6u ctcras

KC ua ra.reapa OpraHrqHa xr,rMu, npoBeaeHo Ha 10.09.2020r.

9.

llpuctcrnar 6: nporp. a-p AnuflH HaaHon, Aou. A-p Cre,ra Crarroaa, aorl. a_p IInaMeH
AHre.roe, aoq. A-p PynrHa Eaxa.ncra, rn. ac. a-p.qrrMuT.bp EoxrlJroB, ac.
a-p opaaH trp"ra*r.
Orc'rrcrsar 3: aou. a-p Crosuxa AraHacoaa ornycK, Aou. A-p Colea
flaHro _ ornycr,
rn. ac. A-p CraHlur.tp Mano.los - Hen;tareH orrrycK.
Heo6xoarau 6po sa noloxnre,reH us6op 4.

_

-

lneneH pel:

l.
2.
3.

Yqe6nu Bbnpocu
K*po"H Banpogl
Teryuru Br,npocu

flo r. 2 or AHeBHH, peA 868 Bpr,3Ka c nocrbnuJra uoa6a or Aou. A-p CroqHra AraHacosa
3a AbJrrocpoqeH, HenJrareH ornycr nporp. Hgaxos sHece :a o6cr,xaaue flpea,toxeHlle 3a
rJ'racyBaHe Ha HennareH ornycK 3a fiepuoAa I orrounpu 2020 r.- 31 rcnu202l r.
CreA o6cr,NAaue lro.l6ara sa ornycx 6e eluHogyuruo o4o6peua or KC.
34 - 6, lporna - 0, Br,:gtpxa,'l n ce 0.
Peurenue: KC ogo6prna uo,r6ara 3a HennareH ornycK Ha Aou. A-p Crosnxa AraHacosa
cqxraHo or I orrouepr 2020 r. rc 3l wrrl,202l r.

10.09.2020 r.

rp. fl,roalua

Ilporororurrc:
HsaHoe)

Ao

ftrropa

Ha I1Y

"ll

Xtlneuaapcm''

T)',I(

MOJI6A
Crotnra Araxacosa'
tlarymer
xaregpa OpraHauxa xuultr, Xuulruecxu
or Aoq'

'q-P

YsaxaeMY rrPotlecoP Mlaaenon'

6ux xenana aa
nepnoga or 01.10.2020

non3RaM uerulareH

olrlyc[ B

lo 3l'07'2021 r' no lnqnu

paMMTe ga e'qna yxc6xa ro''l{Ha

nplttl'tHl'l'

i

3l .08.2020r.
llnoBAl.tB

CyaaxeHne:

W^*l
(nou' a-P CJ AraHacoea)

3a

.(o .{exana

Xuuuqecxu Saryrrer
npn fIY ,,f1. Xuren4apcrcr.r"
Ha

Tyx

AOKJIAA
or aou. A-p Mapux i{opaauoea AHrenona-Pouona,

Prrono4urel xareapa,,XnuuvHa rexHororu.r"

focno4uu lexan,

Morq ta

aou. a-p Croruxa Hnrorosa Arauacosa or
Kareapa Oprauuvua xuMuq B KareApa XuuuqHa rexHolrorur. flpolrruara ce Harara BIB
Bpb3Ka c HaMaurqBaHero Ha a(aaeMntrHH, cl,craB Ha Kareapara, nopaAu TpaHc(hopMr.rpaHero
ua 6ercpo.*roro rpyAoBo npaBoorHorrreHne Ha AorI. A-p AaH.{o Tou.les ToH.ree Ha cpotrHo
ra(oBa ro cMr.rclra Ha qr.68, aa. 1,r.1 or KT, nrn Bpb3Ka c naparpa$ ll or3BO3acpoI<or
eAHa

BpeMeHHo npexBr,pJrrHe Ha

foarHa.

flpexelp:rruero e ccrnacyBaHo c pl,KoBoauTen KareApa OpraHu.rua xuuur
klnusl
I,lgaHos fi c naqHoro ctrJracne Ha Ao[t. a-p CroquKa AraHacosa.
kp

10.09.2020 r.

PtrosoaurerrareapaXT:,
(aou. o-o

\lrd

$[re.'rf

-

npor[.

ea-Pouoea)

Ten. 359

OO Xunnuqecku oaky^mem,,

qapAce, Ns24,p nnoBAuB-4000

Kareapa O P l- A H I,I tI H

32 / 251 402

Oaxci359 32l 261 403
dlemistry@uni-plovdiv.net
amon.uni-Dbvdiv.h

A X 14 N{l4 I

AO

AOII. A-P BECEJII,IH KMETOB
AEKAH
HA XI,{M I,Iq ECKI,{ OAKY,'ITET

rly " nAl{cutl xu,rpuA,q.PCKu'
TIJIOBAT4B

AO

I(JI AA

or npoQ. a-p ll.nurn llsaHos
pbKoBoAIrreJI Kareapa Oprauuvua xranrur

Ornocno:

BpeMeHHa npoMrHa B cbcraBa Ha ra'r. OpraHuqHa xI{MI,Ir.
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KC sa xaregpa OprauuqHa xr,rMu, npoBeAeHo na 10.09.2020r.
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AHre.roe, Aou. A-p Pyurua Eaxa:rcxa, rJr. ac. a-p AllMHTr,p Eoxrloa, ac.4-p frop4aH Crpeucxlr.
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Ha fiocneAHara cbrlracHo ll3rlcKBaH rra ua 3BO q,r. 26a( l).
AHeBHHfl pe4

npexBbpnqHe Ha qlreH ua

f,racyna.nu: 3.A

-

6,

flporna

0, Br,:At pNa,r n ce

-

0.
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
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 08.09.2020 г, беше обсъдено осигуряването на
учебните занятия за първи семестър, задочно обучение на академичната 20202021. 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 ас. Павел Петров Певичаров (пенсионер) като
хоноруван преподавател за провеждане на 20 часа упражнения, със заплащане
10 лв./час, по дисциплината „Математика – I част“, за специалност Химия,
задочно обучение.
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.
09.09.2020 г.

Ръководител КАХКХ:
/доц. д-р Кирил Симитчиев/

Препис-извлечение
от заседание на КС
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 08.09.2020
ПРОТОКОЛ № 10
На 08.09.2020 г. се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав: 12
Присъстват : 8
Отсъстват: гл.ас.Ев. Върбанова - в майчинство, гл.ас. Сл. Цонева,
проф.П.Пенчев, доц. Н. Кочев – в часове
Дневен ред:
1. Предзащита на дипломна работа
2. Учебни въпроси
3. Кадрови въпроси
4. Текущи въпроси
По точка 3.2 от дневния ред беше обсъдено осигуряването на
учебните занятия за първи семестър, задочно обучение на академичната
2020-2021. 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 предлага на Факултетния съвет да одобри
ас.Павел Петров Певичаров (пенсионер) като хоноруван преподавател
за провеждане на 20 часа упражнения, със заплащане 10 лв./час, по
дисциплината „Математика – I част“, за специалност Химия, задочно
обучение.
Предложението се обсъди и след гласуване беше прието с 8 гласа „за”.
10.09.2020

Протоколчик:
/П.Балабанова/

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
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 08.09.2020 г., беше обсъдено осигуряването на
учебните занятия за първи семестър, редовно обучение на академичната 20202021. Във връзка с това бе предложено да се привлекат следните хонорувани
преподаватели за провеждане на практическите занятия по дисциплините
„Математика – I част“ и „Математика“:
Хоноруван преподавател

Бр.
часове

Дисциплина

Бакалавърска
специалност - I курс

докт. Павлина Богомилова Кънчева (кат.
ФХ)

30

Математика - I част

слят поток от:
Химия - редовно;
Компютърна химия;
Химия с маркетинг

докт . Екатерина Борисова Лазарова (ФМИ)

90

Математика

Медицинска химия

докт. Димитър Васков Фиданов (ФМИ)

45

Математика

Химичен анализ и
контрол на качеството

Катедреният съвет единодушно прие (8 гласа „за“) и предлага на
Факултетния съвет да одобри посочените докторанти като хонорувани
преподаватели по съответните дисциплини.
Прилагам препис-извлечение от КС на КАХКХ.
09.09.2020 г.

Ръководител КАХКХ:
/доц. д-р Кирил Симитчиев/

Препис-извлечение
от заседание на КС
на катедра “Аналитична химия и КХ”
от 08.09.2020
ПРОТОКОЛ № 10
На 08.09.2020 г. се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав: 12
Присъстват : 8
Отсъстват: гл.ас.Ев. Върбанова - в майчинство, гл.ас. Сл. Цонева,
проф.П.Пенчев, доц. Н. Кочев – в часове
Дневен ред:
1. Предзащита на дипломна работа
2. Учебни въпроси
3. Кадрови въпроси
4. Текущи въпроси
По точка 3.1 от дневния ред беше обсъдено осигуряването на учебните
занятия за първи семестър, редовно обучение на академичната 20202021. Във връзка с това бе предложено да се привлекат следните
хонорувани преподаватели за провеждане на практическите занятия по
дисциплините „Математика – I част“ и „Математика“:
Хоноруван преподавател

Бр. ч. Дисциплина

докт.Павлина Богомилова Кънчева
30
(кат. ФХ)

Математика –
I част

Бакалаври-I к.
слят поток от:
Химия - редовно;
Комп. химия;
Химия с маркетинг

докт.Екатерина Борисова Лазарова
90
Математика
Медицинска химия
(ФМИ)
докт.Димитър Васков Фиданов
Хим. анализ и
45
Математика
(ФМИ)
контрол на качеств.
Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри
посочените докторанти като хонорувани преподаватели по съответните
дисциплини.
Предложението се обсъди и след гласуване беше прието с 8 гласа „за”.
10.09.2020

Протоколчик:
/П.Балабанова/
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AHre,ros, Aou. A-p PyuruaEaxaacxa, rr. ac. a-p AriMHTlp 6oxuroa, ac a-p Hopaan Crperucxu'
Orcr,crsar 3: aoq. a-p Crogsra Alauacoga - ornyc(, aou' a-p Co'rer .{auso - orfiycK'
rn. ac. a-p CraHulutlp MaHoroa - HenJ'lareH ornycK.
Heo6xoAur,.r 6pofi sa no.noxrreneu r'r:6op 4.
Arieaeu pea:
Yqe6uu BbnPocH
l.
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KaaPosH Br,nPocH
TerYurn Br,nPocu

Ha
aHeBHlL peA BbB Bp!3Ka c oc rypflBaHe Ha HopMirnHoro nporl4qaHe
yue6xara
yue6Hnr npouec B xare4pa ,,OpraHuqua xuutl," 3a ntpBll yue6eu ceuecrtp Ha
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