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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ххх / хх. хх. 2023 год. 

и утвърден от Академичния съвет с Протокол № хх / хх. хх. 2023 год. 

влиза в сила от учебната 2023 / 2024 год. 
 



ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Зелена химия и екоикономика 

ААннооттаацциияя  

 
Специалността „Зелена химия и екоикономика ” се реализира съвместно с Факултета 
по икономически и социални науки. Това е инициатива на Химическия факултет, моти-
вирана от актуалните политики за опазване на околната среда и преструктурирането 
на европейското икономическо пространство в парадигмата на т. нар. „Зелен преход“.  
Учебният план на специалността е изграден върху разбирането, че от критична 
важност за успешната реализация на тези политики са както експертните познания в 
областите на химията и икономиката, така и ефективната комуникация между двете 
научни области. Оттук следва и необходимостта от специалисти с 
интердисциплинарна подготовка, способни да преодолеят разломите между 
екоикономическите цели и технологичните възможности за постигането им. Обучение-
то в бакалавърската програма предлага необходимата междудисциплинарна подго-
товка, обединяваща фундаментални знания и умения в областта на химията и съвре-
менни научни знания и умения по икономика, необходими за ефективна реализация 
на политиките за Зелен преход към нисковъглеродна икономика и чиста околна среда. 

Освен базовите знания по неорганична химия, органична химия, физикохимия и ана-
литична химия, обучаемите ще изучават зелена икономика, основи на управлението, 
микроикономика и макроикономика, икономическа политика, Европейски екологични 
политики, икономика и климат и др. 
Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” могат да 
продължат обучението си за получаване на образователно-квалификационна степен 
„Магистър” по обявените магистърски програми в Химическия факултет или във Фа-
култета по икономически и социални науки. Те са достатъчно подготвени да се насо-
чат и към други магистърски програми в друго висше училище у нас или в чужбина. 
 

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК, ЕКСПЕРТ ПО ЕКОИКОНОМИКА 

Форма на обучение 

редовно 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър” 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

 Успешно класиране от кандидатстудентска кампания, организирана от 
Пловдивския университет, в която се включват по избор: кандидатстудентски 
изпит по Химия, Биология, Математика, Български език, Тест-събеседване по 
физика; или Оценка от държавен зрелостен изпит по: Химия и опазване на 



околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, 
Математика, Български език и литература; или Оценка от национални и 
международни състезания по "Химия и опазване на околната среда", оценките от 
които се приравняват на резултатите от кандидатстудентски изпит по Химия; 

 Платено обучение в случаите на предварително придобита диплома за висше 
образование, при наличие на свободен капацитет. 
 

Ред за признаване на предходно обучение 

 

 ECTS – координатор на Химическия факултет – проф. д-р Гинка Антова; e-mail: 
ginant@uni-plovdiv.bg дава първоначална информация и насоки за възможностите 
за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение, в зависимост от 
контретния случай. 

 Процедури за признаване: 
Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи 
(академична справка или диплома от предишно обучение) от друго ВУ; 
Втори вариант: Признаване на кредити въз основа на представяне на официално 
издадени международни дипломи и сертификати за предхождащо обучение с пълно 
описание на наименованието на учебните дисциплини, хорариума и броя ECTS 
кредити. 
 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

 
За придобиване на квалификацията са необходими 250 кредита, от тях 138 кредита 
от задължителни химически дисциплини; 59 кредита от икономически дисциплини; 
28 кредита от мултидисциплинарно обучение (което включва: математика, физика, 
компютърно обучение, езиково обучение и спорт); 15 кредита от избираеми и 
факултативни дисциплини и 10 за държавен изпит или дипломна работа. 
 

Профил на програмата (специалността) 

 

Учебният план включва 44 дисциплини, от които 35 завършват с изпит, а 9 с текуща 
оценка. 
Обучителната програма е съставена от две основни направления, формиращи 
квалификационния профил на специалността – химически и икономически 
дисциплини. Базовото химическо обучение, съставляващо 57.5% от ECTS кредитите 
по специалността се формира от дисциплини в 5 основни дяла на химичното знание: 
Обща и неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Физикохимия и 
Химични технологии (неорганични и органични). Ядрото от икономически 
дисциплини обхваща 24.6% от общото академично натоварване на студентите и 
включва: Зелена икономика, Основи на управлението, Микроикономика и 
Макроикономика, Икономическа политика, Европейски екологични политики, 
Икономика и климат и др.  
Практическите занятия имат за цел да формират практически умения, необходими 
за самостоятелна работа, както в областта на химическите науки, така и в сферата 
на икономическите. Затова практическите занятия са разделени в две групи – 
лабораторни упражнения и семинари, които съставляват 52% от общата аудиторна 
заетост.  
В периода на обучението се изучават 3 избираеми дисциплини, които дават 
възможност студентите сами да решат в коя област на химическата наука да 

mailto:ginant@uni-plovdiv.bg


повишат своята компетентност и 1 факултативна дисциплина, която дава 
възможност за повишаване на езиковите компетентностти на младите специалисти. 
 

Основни резултати от обучението 

 
Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 

 Химически 
1. Познания върху основните теории, принципи, понятия и факти в химията и 

владеене на професионалния химичен език;  
2. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и познаване на 

правилата за безопасна работа в химична лаборатория; 
3. Овладяване на основните методи на класическия химически анализ и 

съвременния инструментален анализ (включително спектроскопия)  
4. Способност за оценка, обработка, интерпретация и обобщаване на химически 

данни и информация; 
5. Способност за прилагане на тези познания за решаване на непознати проблеми 

Способност за наблюдение, контрол и документиране на различни химични 
процеси;  

6. Способност за извличане, интерпретация и анализ на информация чрез 
химически експерименти 

 

 Икономически 

1. Умения за боравене с макроикономическите показатели и индикатори, 
характеризиращи икономическите процеси, тенденции и характер на зеленото 
развитие и устойчивост; 

2. Знания и умения за прилагане на мерки свързани с анализ и оценка на 
климатични промени и Европейските екологични политики; 

3. Способност за извършване на анализ, оценка и умения за разработване и 
управление на проекти; 

4. Способност за извършване на статистически анализи на резултатите от 
икономически проучвания и оценка на риска в условията на пазарно 
стопанство; 

5. Знания за прилагането на финансов анализ и усвояване на различни методи 
за управление. 
 

След завършване на обучението студентите от специалност Зелена химия и 
екоикономика, образователно-квалификационна степен бакалавър притежават и 
следните ключови компетентности: 

– езикова и многоезикова компетентност – развиване на умения за работа с 
българска и чуждоезикова научна литература и извличане на съществена 
информация от нея, както и възможността за представянето й; способности за устна 
и писмена комуникация на български и английски език в областта на химическата 
наука; 

– математическа компетентност – умения за прилагане на основни 
математически принципи и действия в химическите и икономическите науки. 
Компетентностите от тази група се развиват в най-голяма степен, тъй като са 
основни и присъщи за почти всички учебни дисциплини, включени в учебния план на 
специалността. 



– цифрова компетентност – използване на компютърните технологии при 
решаване на професионални задачи; 

– личностна компетентност и компетентност за придобиване на умения за 
учене – компетентности за самостоятелност и отговорност, навици и умения за 
лабораторна химическа работа, способност да разсъждават, да анализират и 
интерпретират резултатите от химичните експерименти и показатели и индикатори, 
характеризиращи икономическите процеси; 

– гражданска компетентност – развиване на комуникативни и социални 
компетентности; умения за работа в екип при разрешаването на конкретни задачи и 
ситуации, представяне на резултати от експериментална работа пред аудитория, 
проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при 
дискусии, критично мислене при вземане на решения; 

– културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество –
умения за изготвяне на презентации и изразяване на позиции по конкретна тема; 
представяне на самостоятелни проучвания и проекти; 

– инициативност и предприемчивост – планиране на експериментална 
работа, разработване на нови идеи или процеси в работен или учебен контекст, 
включително и научни изследвания; обсъждане на конкретни химични, екологични и 
климатични проблеми и формулиране на решения. 

 
 

Професионален профил на завършилите  

 
Обучаемите по специалността се подготвят за извършване на следните дейности у 
нас и в чужбина: 

 проектиране и прилагане на икономически стратегии в производствени 
предприятия от различни области (металургия, битова химия, хранителна хи-
мия, строителна химия, фармация, козметика, медицински изделия и др.), с 
оглед ефективно използване на природните ресурси и постигане на целите за 
нисковъглеродна, енергоефективна и щадяща околната среда икономика; 

 прилагане на техники за предлагане и взeмане на основни решения в 
производствената и търговската дейност; 

 управление и обслужване на производствената дейност в химични, фармацев-
тични, биотехнологични, хранително-вкусови, металургични и други производ-
ства; 

 разработване на икономически анализи, диагностика и стратегии; 
 научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, био-

технологиите, нанотехнологиите, екологията и реализация на иновации. 
 

Възможности за продължаване на обучението 

 
Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за получаване 
на образователно-квалификационна степен “Магистър”, по обявените магистърски 
програми в Химическия факултет на ПУ.  
Дипломираните Бакалаври могат да продължат образованието си във всички висши 
училища в Република България, които провеждат обучение в професионално 
направление 4.2. Химически науки. 



При желание студентите, завършили бакалавърската програма могат да продължат 
образованието си в магистърски програми в друго професионално направление във 
висши училища в страната или в чужбина. 
 



 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за специалност „Зелена химия и екоикономика“ 

редовно обучение 

 

№ 
Код 
по 

ECTS 

Учебен 
курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън
аудито

рна 

Общо К Фи 

АО Л С Лб Сп О   

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

1-ви семестър 

1 
  

Обща и неорганична 
химия – I част 

120 60 0 60 180 300 10 И 

2   Макроикономика 30 30 0 0 90 120 4 И 

3   Математика 90 45 45 0 90 180 6 И 

4   Физика   60 30 0 30 120 180 6 И 

5   Английски език   30 0 30 0 30 60 2 Т 

6   Спорт   30 0 0 30 30 60 2 Т 

Общо за 1-ви семестър 360 165 75 120 540 900 30  

2-ри семестър 

1 
  

Обща и неорганична 
химия – II част 

120 60 0 60 180 300 10 И 

2   Микроикономика 90 45 45 0 120 210 7 И 

3 
  

Основи на 
управлението 

30 30 0 0 120 150 5 И 

4   Компютри и софтуер   60 30 0 30 120 180 6 И 

5   Спорт 30 0 0 30 30 60 2 Т 

Общо за 2-ри семестър 330 165 45 120 570 900 30  

Общо за I-ва година 690 330 120 240 1110 1800 60  

3-ти семестър 

1   Аналитична химия – I 120 45 0 75 150 270 9 И 

2   Органична химия – I 105 45 15 45 165 270 9 И 

3 
 

Основи на зелената 
химия 

60 30 0 30 90 150 5 И 

4   
Икономика и климат 45 30 15 0 105 150 5 И 

5   Спорт 30 0 0 30 30 60 2 Т 

Общо за 3-ти семестър 360 150 30 180 540 900 30  



 

4-ти семестър 

1   Органична химия – ІІ  120 60 15 45 150 270 9 И 

2   
Аналитична химия – II  105 30 0 75 165 270 9 И 

3   
Зелена икономика  60 30 30 0 90 150 5 И 

4 
  

Статистика и 
метрология в химията   

60 30 30 0 90 150 5 И 

5 
 

Факултативна 
дисциплина I 

30 0 30 0 30 60 2 Т 

Общо за 4-ти семестър 375 150 105 120 525 900 30  

Общо за II-ра година 735 300 135 300 1065 1800 60  

5-ти семестър 

1 
  

Физикохимия с 
колоидна химия – I 

105 45 0 60 165 270 9 И 

2   Приложна статистика  45 30 15 0 105 150 5 И 

3  Икономическа политика 45 30 15 0 105 150 5 И 

4  Атмосферна химия 45 30 15 0 105 150 5 И 

5  
Избираема дисциплина 
I  

30 30 0 0 90 120 4 Т 

6   
Спорт 30 0 0 30 30 60 2 Т 

Общо за 5-ти семестър 300 165 45 90 600 900 30   

6-ти семестър 

1  
Физикохимия с 
колоидна химия – II   

105 45 0 60 135 240 8 И 

2   Инструментален анализ 105 45 0 60 135 240 8 И 

3  Екологичен катализ 60 30 0 30 90 150 5 И 

4  Финансов анализ   45 30 15 0 105 150 5 И 

5  Управление на риска  30 30 0 0 90 120 4 И 

Общо за 6-ти семестър 345 180 15 150 555 900 30   

Общо за III-та година 645 345 60 240 1155 1800 60   

7-ми семестър 

1   Биоорганична химия 105 45 0 60 105 210 7 И 

2 
 

Неорганична химична 
технология   

60 30 0 30 90 150 5 И 

3  Мониторинг на 60 30 0 30 90 150 5 И 



околната среда  

4  Устойчиво развитие  45 30 15 0 75 120 4 И 

5 
  

Европейски екологични 
политики  

45 30 15 0 75 120 4 И 

6 
  

Избираема дисциплина 
II 

60 30 0 30 90 150 5 Т 

Общо за 7-ми семестър 375 195 30 150 525 900 30   

8-ми семестър 

1 
 

Органична химична 
технология 

60 30 0 30 120 180 6 И 

2 
  

Рециклиране и кръгова 
икономика 

60 30 0 30 120 180 6 И 

3 
  

Химия на полимерите 60 30 0 30 120 180 6 И 

4 
  

Разработване и 
управление на проекти 

60 30 0 30 120 180 6 И 

5 
 

Избираема дисциплина 
III 

30 30 0 0 90 120 4 И 

6 
  

Практика 30 0 0 30 30 60 2 Т 

Общо за 8-ми семестър 300 150 0 150 600 900 30   

Общо за IV-та година 675 345 30 300 1125 1800 60   

Общо за целия курс на 
обучение: 

2745 1320 345 1080 4455 7200 240   

Форма на дипломиране: Държавен изпит (писмен) или 
защита на дипломна работа 

 10 
  

Общ брой кредити: 250 

 
 

Студентите избират 3 дисциплини от списъка с избираеми дисциплини и 1 факултативна 
учебни дисциплини 

Избираеми дисциплини 

5-ти семестър 

1  Биогорива и водородна енергетика 

2  Химия на отровните вещества 

3  Химия на храните 

4  Бионеорганична химия 

5  Приложна колоидна химия 

7-ми семестър 

1  Стокознание 

2  Химия на лекарствените вещества 

3  Химия на наркотичните вещества 

4  Химическа информатика 

5  Компютърни мрежи и Интернет 

6  Софтуерно програмиране в химията 



7  Електрохимични методи за анализ 

8-ми семестър 

1  Съвременни хроматографски методи 

2  Химия на козметичните продукти 

3  Химическа промишленост на България 

4  Битова химия 

5  Химия на координационните съединения 

6  Електрохимични технологии за съхранение на енергия 

Факултативни дисциплини 

1   Английски език 

2  Руски език 

3  Езикова култура 

4   История на химията 

5  Английски език за химици 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинари; Лб –
лабораторни упражнения. 

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

 Сп – за самостоятелна подготовка 

Други означения 
О – общ брой часове (АО+Сп); К – ECTS кредити; Фи – форма на 
изпитване (със стойности И – изпит, Т – текуща оценка). 

 
 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на 
семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 
дисциплината и може да бъде:  

 писмена работа върху обявен изпитен конспект;  

 тест, включващ активни или пасивни въпроси;  

 решение на проблем или задачи.  
За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за изпит. 
През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или курсови работи, които са 
съобразени със спецификата на изучаваните дисциплини и са обявени в 
съответната учебна програма на курса. Чрез осъществяване на текущ контрол в 
рамките на семестъра се създава възможност студентите да организират по-добре 
времето си и да усвоят задълбочено изучаваната материя.  
Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 
резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 
оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 
учебната програма. 
Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмената си работа (изпитна 
или от текущ контрол) и да получат мотивирано мнение на оценяващия 
преподавател. 
Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок 
не по-малък от една година от провеждането на изпита. 
Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от Държавна 
изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. 



 

Изисквания за завършване: 

Успешно положен писмен Държавен изпит или защита на дипломна работа 
 

Директор (или отговорник) на програма:  

Декан на Химически факултет: доц. д-р Веселин Кметов   
Консултации:  
Телефон: 032/ 261 402 
e-mail: kmetov@uni-plovdiv.bg 
 

mailto:kmetov@uni-plovdiv.bg
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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  
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Ректор: (032) 631 449  факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg 

 

Х И М И Ч Е С К И  Ф А К У Л Т Е Т  
 
 
 
 
 

      УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Декан:       Ректор: 

(доц. д-р Веселин Кметов)    (проф. д-р Румен Младенов) 

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

 

на специалност «Фармацевтична химия» за неспециалисти 

задочно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол № ….. / …….. 2023 г. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол № …… / ……. 2023 г. 

влиза в сила от учебната 2023 / 2024 год. 
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ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия 

Форма на обучение 

Задочно 

ААннооттаацциияя  

 

Основна задача на курса е подготовката на химици за нуждите на 

фармацевтичната индустрия. Учебната програма е съставена така, че да предостави 

на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна индустрия – от 

разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на 

производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации 

във фармацията и търговията с фармацевтични продукти. Набор от избираеми 

дисциплини позволява на студентите сами да изберат в коя част от този спектър да 

получат по-задълбочени познания. 

През първата учебна година студентите получават базови познания по базови 

химични дисциплини – Основи на химия, Неорганична химия, Органична химия, 

Аналитична химия, Инструментални методи за анализ и Физикохимия.    

През втората година от своето обучение студентите се запознават с 

теоретични и практически принципи при получаване и изследване на биологично 

активни вещества с терапевтично приложение, изучаване механизмите на 

лекарствено действие и зависимостите между химическа структура и биологично 

действие. В програмата на модула са включени дисциплини, които позволяват на 

успешно завършилите магистри да работят като специалисти във фармацевтичното 

производство, аналитични лаборатории в сферата на здравеопазването, контролни 

лаборатории на държавни агенции, търговски представители на фармацевтични 

фирми и др. 

Магистърска програма „Фармацевтична химия” (неспециалисти), задочно 

обучение е с продължителност 2 години (4 семестъра).  

 

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК – ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър по фармацевтична химия” 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  
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В магистърската програма могат да се обучават студенти, притежаващи 

диплом за ОКС „бакалавър“ с общ успех не по-нисък от добър (3.50). 

 Магистърска програма „Фармацевтична химия”, неспециалисти, задочно 

обучение е с продължителност 4 семестъра. Обучението е платено. 

Ред за признаване на предходно обучение 

 ECTS – координатор на Химическия факултет  – проф. д-р Гинка Антова; e-

mail: ginant@uni-plovdiv.bg дава първоначална информация и насоки за 

възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение, в 

зависимост от конкретния случай. 

 Процедури за признаване: 

Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи 

(академична справка или диплома от предишно обучение) от друго ВУ; 

Втори вариант: Признаване на кредити въз основа на представяне на 

официално издадени международни дипломи и сертификати за предхождащо 

обучение с пълно описание на наименованието на учебните дисциплини, хорариума 

и броя ECTS кредити. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията „Магистър по фармацевтична химия” са 

необходими 135 кредита, от тях 91 кредита са от задължителни химически 

дисциплини по специалността, 21 кредита са от избираеми дисциплини, 8 от научно-

изследователска практика и курсов проект, както и 15 от защита на дипломна работа 

или държавен изпит. 

Профил на програмата (специалността) 

Учебният план включва 20 дисциплини, от които 18 завършват с изпит, а 2 с 

текуща оценка. 

Ядрото на обучителната програма, съставляващо 67% от ECTS кредитите по 

специалността се формира от следните основни дисциплини: Основи на химията, 

Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Инструментални методи 

за анализ, Физикохимия, Органичен синтез, Хроматографски методи във 

фармацевтичния анализ, Фармацевтично законодателство, Химия на синтетичните и 

полусинтетични лекарствени вещества, Технология на лекарствените форми, 

Фармакокинетика, Фитохимия на лечебните растения, както и 17% от пет избираеми 

дисциплини (избрани от общо 16 предложения – Химия на лекарствените вещества, 

Анализ на лекарствени вещества, Лекарствен дизайн, Фармакоикономика, Биохимия 

на човека, Клинична химия, Стабилност на лекарствените вещества, Анализ на 

лекарствени средства, Химия на хетероциклените съединения, Методи и подходи за 

изследване на биологична активност, Органичен структурен анализ, Стереохимия, 

QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и биологична 

активност, Фотохимична стабилност на лекарствени вещества, Химия на 

наркотичните вещества, Медицинска козметика, Химия на стероидите). 

Лабораторните упражнения и практика съставляват приблизително 50% от 

общата аудиторна заетост, което спомага за формирането на практически умения, 

необходими за самостоятелна работа. 

mailto:ginant@uni-plovdiv.bg
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Занятията през първата учебна година (първи и втори семестър), включват 

изучаването на основни химични дисциплини. През втората година обучението 

продължава по общия учебен план за магистърска програма “Фармацевтична 

химия”. 

Занятията през семестрите са разпределени равномерно по отношение на 

учебната натовареност. 

През последният семестър значително нараства делът на научно-

изследователската практика, което дава възможност за подготовка на дипломна 

работа. 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

Магистър по Фармацевтична химия 

1. Задълбочени познания в областта на фармацевтичната химия – синтез и 

анализ на лекарствени вещества, производствени процеси и аналитичен контрол, 

изследователски подходи в търсенето на нови лекарствени средства.  

2. Представа за законовите регулации във фармацевтичния сектор, както и за 

социалните и икономически аспекти на фармацевтичния пазар. 

3. Разбиране на принципите на работа и умение за работа със съвременна 

научна апаратура при провеждане на научни изследвания. 

4. Владеене на съвременните компютърни технологии и прилагане при 

обработката на резултати от научни експерименти, както и събирането, обработката, 

съхраняването и предаването на информация при провеждане на научни 

експерименти. 

5. Способност за ориентиране в условията на научно-изследователска и 

производствена дейност и адаптиране в нови условия. 

6. Умения за вземане на решения. 

7. Използване на съвременните методи за анализ на лекарствени средства, 

по отношение на техния състав и физикохимични показатели. 

8. Способност за оценка, интерпретация, обобщаване и представяне на 

получените резултати, даващи възможност за оценка качеството на лекарствените 

вещества и тяхната автентичност. 

9. Планиране на работна програма под научно ръководство и самостоятелен 

избор на методи за решаване на поставените задачи. 

10. Подготовка на отчет и/или публикации, свързани с експерименталната 

дейност. 

11. Работа с нормативни документи – европейска фармакопея, регламенти и 

препоръки на българското законодателство и световната здравна организация. 

12. Провеждане на научно-педагогическа дейност във ВУЗ, подготовка на 

учебни материали, провеждане на семинарни и лабораторни занятия. 

13. Организация и управление на колектив за изпълнение на изследователска 

и/или производствена дейност. 
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Професионален профил на завършилите  

Специалистите с квалификационна степен „Магистър по фармацевтична 

химия” са теоретично и практически подготвени: 

 за работа като специалисти по изследователска и развойна дейност във 

фармацевтичната индустрия или в академичния сектор; 

 за работа в аналитични лаборатории в сферата на фармацията и 

здравеопазването, контролни лаборатории на държавни агенции и др. 

 да използват съвременните информационни технологии в образованието и 

науката; 

 да познават системите за събиране, обработка и съхранение на химическа 

информация; да умеят да използват стандартни компютърни програми и бази данни 

в областта на фармацевтичната химия; 

 да познават актуалните проблеми в областта на фармацевтичната химия, 

да разбират тяхното значение за развитието на науката и производството; 

 да провеждат научно-изследователска работа в лаборатория по тема, 

предложена от научен ръководител, да отчитат и обсъждат резултатите от 

изследването; 

 да организират научни изследвания и управление на научен колектив; 

 да прилагат основните методи за синтез, на основата на получените 

фундаментални знания и придобитите експериментални навици; 

 за работа със съвременни експериментални установки и научно 

оборудване; 

 да анализират състава и свойствата на органични съединения и техни 

смеси. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър” като 

специалисти и по други обявени магистърски програми в Химическия факултет на 

ПУ или други ВУЗ.  

Дипломираните Магистри по Фармацевтична химия могат да продължат 

образованието си като докторанти във висши училища в Република България и 

чужбина. 
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Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за магистърска програма “Фармацевтична химия”, за неспециалисти 

задочно обучение 

 

№ 
Код 
по 

ECTS 

Учебен 
курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извън
аудито

рни 
Общо 

К Фи 

АО Л С Лб СП О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

1   Основи на химията 50 20 0 30 190 240 8 И 

2  Неорганична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

3   Органична химия 100 40 0 60 320 420 14 И 

Общо за 1-ви семестър 200 80 0 120 700 900 30  

2-ри семестър 

1   Аналитична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

2  
Инструментални 
методи за анализ 

50 20 0 30 190 240 8 И 

3   Физикохимия 60 30 0 30 210 270 9 И 

4   
Избираема дисци-
плина I (блок А) 

40 20 0 20 110 150 5 И 

Общо за 2-ри семестър 200 90 0 110 700 900 30  

3-ти семестър 

1   Органичен синтез 50 25 0 25 130 180 6 И 

2  

Хроматографски 
методи във 
фармацевтичния 
анализ 

50 25 0 25 130 180 6 И 

3   
Фармацевтично 
законодателство 

50 25 0 25 100 150 5 И 

4   
Избираема дисци-
плина II (блок Б) 

30 15 0 15 120 150 5 И 

5  
Избираема дисци-
плина ІІI (блок Б) 

30 15 0 15 120 150 5 И 
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6  Курсов проект 30 0 0 30 60 90 3 ТО 

Общо за 3-ти семестър 240 105  135 660 900 30  

4-ти семестър 

1   

Химия на 
синтетичните и 
полусинтетични 
лекарствени 
вещества 

50 25 0 25 130 180 6 И 

2  
Технология на 
лекарствените 
форми 

50 25 0 25 100 150 5 И 

3  Фармакокинетика 50 25 0 25 100 150 5 И 

4   
Фитохимия на 
лечебните растения 

20 20 0 0 70 90 3 И 

5   
Избираема дисци-
плина IV (блок В) 

15 15 0 0 75 90 3 И 

6  
Избираема дисци-
плина V (блок В) 

15 15 0 0 75 90 3 И 

7   
Научно 
изследователска 
практика 

30 0 0 30 120 150 5 ТO 

Общо за 4-ти семестър 230 125 0 105 670 900 30  

Общо за целия курс на 
обучение: 

870 400 0 470 2730 3600 120 
  

Форма на дипломиране: 
Защита на дипломна 
работа или държавен 
изпит (писмен) 

  15 
  

Общ брой кредити: 135 

 

Студентите избират една учебна дисциплина от Блок А и по две учебни дисциплини от Блок Б и В 

Блок А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  

Химия на 
лекарствените 
вещества 

30 20 0 20 110 150 5 И 

2  

Анализ на 
лекарствените 
вещества 

30 20 0 20 110 150 5 И 

3  Лекарствен дизайн 30 20 0 20 110 150 5 И 

Блок Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1  Биохимия на човека 30 15 0 15 120 150 5 И 

2  Клинична химия 30 15 0 15 120 150 5 И 

3  

Стабилност на 
лекарствените 
продукти 

30 15 0 15 120 150 5 И 

4  

Химия на 
хетероциклените 
съединения  

30 15 0 15 120 150 5 И 

5  

Методи и подходи за 
изследване на 
биологична 
активност 

30 15 0 15 120 150 5 И 

6  
Органичен 
структурен анализ 

30 15 0 15 120 150 5 И 

Блок В 

1   Стереохимия  15 15 0 0 75 90 3 И 

2   

QSAR – моделиране 
на количествена 
връзка между 
структура и 
биологична 
активност 

15 15 0 0 75 90 3 И 

3   

Фотохимична 
стабилност на 
лекарствени 
вещества 

15 15 0 0 75 90 3 И 

4  Фармакоикономика 15 15 0 0 75 90 3 И 

5  
Химия на 
наркотичните 
вещества 

15 15 0 0 75 90 3 И 

6  
Медицинска 
козметика 

15 15 0 0 75 90 3 И 

7  Химия на стероидите 15 15 0 0 75 90 3 И 

 
 

Правила за провеждане на изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на 

съответния семестър. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може да бъде:  

 писмена работа върху изпитен конспект;  

 тест. 

След редовната изпитна сесия следва непосредствено поправителна и 

ликвидационна сесия. През семестъра се провеждат колоквиуми, контролни или 

курсови работи, които са обявени в съответната учебна програма на курса. Чрез 
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осъществяване на текущ контрол в рамките на семестъра се създава възможност 

студентите да организират по-добре времето си и да усвоят задълбочено 

изучаваната материя.  

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмената си работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия 

преподавател. Съгласно Правилника за учебната дейност в ПУ „Паисий 

Хилендарски“ не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от 

семестриален и държавен изпит и/или защита на дипломна работа. 

Съгласно ЗВО писмените материали от проверката на знанията и уменията се 

съхраняват от съответния преподавател за срок от една година от датата на 

провеждането на изпита. 

Защита на дипломна работа/държавен изпит се провеждат съгласно 

установените правила в Химически факултет от Държавна изпитна комисия, 

назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Завършването на магистърската програма става с държавен изпит/защита на 
дипломна работа, след семестриално завършен курс на обучение. 
  

Директор (или отговорник) на програма:  

 
Ръководител на магистърска програма Фармацевтична химия (неспециалисти): 
 

доц. д-р Пламен Ангелов 
тел: 032/ 261 349 

e-mail: angelov@uni-plovdiv.bg 

mailto:angelov@uni-plovdiv.bg


 
 

Квалификационна характеристика 
 

на специалност Фармацевтична химия ОКС „магистър“ 
 

Професионално направление: Химически науки 
Образователно-квалификационна степен: магистър 
Професионална квалификация: химик - фармацевтична химия 
Срок на обучение: 4 семестъра (2 години – за неспециалисти) 
Форма на обучение: задочна 
Форма на дипломиране: Държавен изпит или Дипломна работа 

 
 

1. Образователни цели на специалността 

 
Специалността Фармацевтична химия за образователно-квалификационната степен 

“магистър” и професионална квалификация “химик” има за цел подготовката на химици за 

нуждите на фармацевтичната индустрия. Учебната програма е съставена така, че да 

предостави на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна индустрия – от 

разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на 

производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации във 

фармацията и търговията с фармацевтични продукти. Набор от избираеми дисциплини 

позволява на студентите сами да изберат в коя част от този спектър да получат по-

задълбочени познания. 

Обучението по специалността се извършва в три направления – фундаментална, 

специализирана теоретична и практическа подготовка. Обучението на специалистите включва 

приложение на химически теоретични и практически принципи при получаване и изследване 

на биологично активни вещества с терапевтично приложение, изучаване механизмите на 

лекарствено действие и зависимостите между химическа структура и биологично действие. 

Лабораторните упражнения и практика съставляват около 50% от общата аудиторна заетост, 

което спомага за формирането на практически умения, необходими за самостоятелна работа. 

В програмата на модула са включени дисциплини, които биха позволили на успешно 

завършилите магистри да работят като специалисти във фармацевтичното производство, 

аналитични лаборатории в сферата на здравеопазването, контролни лаборатории на 

държавни агенции, търговски представители на фармацевтични фирми и др. 

 
Програмно-специфични компетентности на завършилите магистърска програма 

Фармацевтична химия. 



 
 

 Знания.  

1. Задълбочени познания в областта на фармацевтичната химия – синтез и анализ на 

лекарствени вещества, производствени процеси и аналитичен контрол, изследователски 

подходи в търсенето на нови лекарствени средства.  

2. Представа за законовите регулации във фармацевтичния сектор, както и за социалните 

и икономически аспекти на фармацевтичния пазар. 

3. Разбиране на принципите на работа и умение за работа със съвременна научна 

апаратура при провеждане на научни изследвания. 

4. Владеене на съвременните компютърни технологии и прилагане при обработката на 

резултати от научни експерименти, както и събирането, обработката, съхраняването и 

предаването на информация при провеждане на научни експерименти. 

5. Владеене на иновативни, високо-специализирани, авангардни практически и 

теоретични знания, които формират основата за оригиналност в разработването и 

прилагането на нови идеи и решения. 

6. Критично осъзнаване на връзките между различните области в Фармацевтичната химия. 

 Умения. 

1. Завършилите специалността ще притежават богат набор от практически и познавателни 

умения и подходи в областта на Фармацевтичната химия, необходими за разбирането 

на абстрактни проблеми и разработването на творчески решения. 

2. Ще притежават умения за анализ на възникнали проблеми и намиране на решения 

основаващи се на съвременни изследвания. Интегриране на знания от нови или 

интердисциплинарни области, като проявява способност за генериране на нови знания 

и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на 

иновации. 

3. Да развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и 

практики в областта на дизайна, синтеза и анализа на биологично активни вещества. 

4. Свободно прилагане на иновативни методи и инструменти в областта на 

Фармацевтичната химия при решаването на сложни задачи и непредвидими проблеми. 

5. Намиране и поддържане аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен 

характер. 

6. Инициативност в работата и ученето. Способност за ориентиране в условията на научно-

изследователска и производствена дейност и адаптиране в нови условия. 

 



 
 

 Компетентности 

1. Самостоятелност и отговорност. 

1.1. Умения да изгражда административно организационни структури и самостоятелно 

да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с 

множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности 

1.2. Умения за вземане на решения. 

1.3. Творчество и новаторство при разработването на проекти. 

2. Компетентности за учене. 

2.1. Системно и задълбочено оценява познанията си в областта на Фармацевтичната 

химия и идентифицира потребности от нови знания. 

2.2. Висока степен на самостоятелност и възможности за лесно ориентиране в сложно 

учебно съдържание, използвайки собствени подходи и методи към овладяването 

му. 

2.3. Способности за концептуално и абстрактно мислене. 

3. Комуникативни и социални компетентности. 

3.1. Умение да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на 

проблеми и възможни решения пред аудитория, използвайки богат набор от 

техники и подходи. 

3.2. Владеене на съвременните електронни средства за комуникация 

3.3. Организация и управление на колектив за изпълнение на изследователска и/или 

производствена дейност. 

4. Професионални компетентности. 

4.1. Владеене на съвременните компютърни технологии и прилагането им при 

обработката на резултати от научни експерименти. Притежава умения да събира, 

обработва и интерпретира специализирана информация, необходима за 

решаването на сложни проблеми от областта на Фармацевтичната химия. 

4.2. Познаване на принципите на работа и умения за работа със съвременна научна 

апаратура при провеждане на научни изследвания. 

4.3. Способности за решаване на проблеми чрез интегриране на комплексни източници 

на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда 

4.4. Провеждане на научно-педагогическа дейност във ВУЗ, подготовка на учебни 

материали, провеждане на семинарни и лабораторни занятия. 
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гл. ас. д-р Станимир Манолов 

гл. ас. д-р Йордан Стремски 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Основна задача на курса е подготовката на студентите в областта на синтеза и 

модифицирането на биологично активни вещества. Като междудисциплинарна област, 

включва познания от синтетичната органична химия, биохимия, фармакология, 

молекулярна биология. По своята структура и съдържание настоящата програма отразява 

съвременните тенденции в развитието на химията на синтетичните и полусинтетични 

лекарствени вещества. Програмата е максимално съобразена с необходимостта на 

студентите от познания по химия на синтетичните и полусинтетични лекарствени вещества. 

Особено внимание при изложението е отделено на строежа на лекарствените вещества, 

механизма на лекарственото действие, зависимостта между химическата структура и 

биологично действие, промяната в биофункционалността при модифициране на природни 

биологично активни молекули, химизма на протичащите в живия организъм процеси на 

усвояване и биотрансформация на лекарствените вещества. По обясними причини в курса 

се въвеждат термини и понятия и се разглеждат процеси, които са обект на изучаване от 

други науки – медицина, биохимия, анатомия и физиология на човека. 

Лабораторните упражненията включват синтез, изолиране и идентификация на 

лекарствени вещества, получаване на полусинтетични лекарствени вещества. В тях 

студентите обучаващи се в магистърската програма имат възможност да развият и 

усъвършенстват практическите си умения и навици за работа в химична лаборатория. 
 

Компетенции 

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

 Основни методи за синтез на лекарствени вещества; 
 Подходите за модифициране на природни биофункционални съединения; 
 Зависимостта между химичната структура и биологичната активност; 
 Механизма на лекарствено действие; 
 Основните принципи свързани с освобождаване, абсорбция, разпределение, 

метаболизъм, екскреция и токсичност на лекарствените вещества. 
 

2. Ще могат: 

 самостоятелно да синтезират, изолират и идентифицират химични съединения с 
биологична активност; 

 на основата на природни съединения да получават нови полусинтетични вещества с 
подобрена биофункционалност. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 50 ч. 

 Лекции (25 часа),  

 Лабораторни упражнения (25 часа) 
 

Извънаудиторно:  130 ч 

 Самостоятелна подготовка 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсове по: Неорганична химия и 

Органична химия. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да познават и прилагат основните общи теоретични принципи на органичната и 
биоорганична химия. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 съвременни средства за обучение – оборудвана компютърна зала и мултимедия. 

 оборудвана лаборатория по органична химия – органичен синтез 

 on-line достъп до ScienceDirect, ISI Web of Knowledge 

 специализиран софтуер. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Химия на синтетичните и полусинтетични лекарствени вещества включва 

задълбочено разглеждане на теоретичните основи, както и новите насоки и методи в 

синтеза на лекарствени вещества. Особено внимание се обръща на връзката между 

структура и биологична активност при дизайна на нови лекарства и други биологично 

активни вещества, модифицирането на природни биофункционални съединения при 

получаването на полусинтетични продукти. 

Основно място е отделено на принципите и подходите при синтеза и приложението 

на различни съединения, използвани като лекарствени вещества. В курса се разглежда и 

механизма на лекарствено действие, както и основните закономерности на процесите на 

освобождаване, абсорбция, разпределение, метаболизъм, екскреция на лекарствените 

вещества. 

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

въпроси свързани със синтеза, модифицирането на природни биофункционални 

съединения, както и частично анализа на различни групи лекарствени вещества. За целта 

студентите изучават различните методи за синтез на лекарствените вещества по групи. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ппоо  ХХииммиияя  ннаа  ссииннттееттииччннииттее  ии  ппооллууссииннттееттииччннии  ллееккааррссттввееннии  ввеещщеессттвваа  

Тема 
часове 

1. Лекарствени вещества. Видове класификации на лекарствените вещества и 

приложението им. Наименования на лекарствените вещества. Източници на 

лекарствени вещества – природни (растителни, животински, микроорганизми), 

синтетични и полусинтетични. Етапи в създаването на нови лекарства. 

2  
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Съвременни изисквания към лекарствените вещества. 

2. Синтетични и полусинтетични лекарствени вещества, повлияващи централната 

нервна система. Анестетици. Общи анестетици- инхалационни и инжекционни 

средства за наркоза. Класификация. Представители – строеж и методи за 

получаване. Локални анестетици – представители.  

2 

3. Сънотворни лекарствени вещества. Барбитурати – структура, методи за 

получаване. Бензодиазепини. Съвременни сънотворни лекарствени средства. 

„Идеалното” сънотворно средство. 

2 

3. Психотропни лекарствени средства. Невролептици. Препарати съдържащи 

фенотиазиново ядро- методи за получаване, свойства. Анксиолитици – 

представители, методи за получаване, метаболизъм. Връзка структура – активност 

в зависимост от заместителите в бензодиазепиновата молекула. Основни методи 

за синтез на бензодиазепини. Представители – лексотан, диазепам и др. 

4  

4. Химиотерапевтични лекарствени средства. Антибактериални лекарствени 

вещества. Класификация. Свойства и приложение. Полусинтетични и синтетични 

антибиотици. Бактерицидно и бактериостатично действие. Понятие за 

резистентност и начини за преодоляването ѝ. Полусинтетични пеницилини – 

синтетични и биосинтетични методи за получаване Полусинтетични бета-

лактамазаустойчиви пеницилини. Полусинтетични широкоспектърни пеницилини 

– аминопеницилини, карбоксипеницилини, ацилуреидопеницилини. 

4 

5. Сулфонамидни антибактериални лекарствени вещества. Класификация. 

Механизъм на противомикробното действие. Методи за синтез на сулфонамидни 

лекарствени вещества. Сулфонамидни лекарствени вещества с диуретично, 

антидиабетично, болкоуспокояващо и антиаритметично действие. 

3  

6. Синтетични и полусинтетични болкоуспокояващи и нестероидни 

противовъзпалителни средства. Аналгетици- класификация. Аналгетици с 

наркотично действие – полусинтетични производи на морфин. Синтетични 

опиоди – димерол, промедол, фентанил. Механизъм на действие на наркотичните 

аналгетици. Зависимост структура- биологично действие. Агонисти и антагонисти 

на морфин.  

4  

7. Синтетични неопиоидни аналгетици. Класификация. Производни на 2-

хидроксибензоената киселина. Салицилати – ацетилсалицилова киселина. Методи 

за синтез, механизъм на лекарствено действие и метаболизъм. Анилини (анилиди). 

Парацетамол – получаване и свойства. Токсични продукти при метаболизма на 

парацетамол. Пиразолони – амидофен, аналгин. 

2 

8. Нестероидни противовъзпалителни средства (неселективни СОХ инхибитори, 

селективни СОХ-2 инхибитори и преференциални СОХ-2 инхибитори). 

Бутилпиразолидиндиони- кетазон. Производни на индолилцетната киселина – 

Индометацин. Производни на фенилоцетната киселина – диклофенак. Производни 

на пропионовата киселина – ибупрофен. 

2 

Общ брой часове: 25  
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ХХииммиияя  ннаа  ссииннттееттииччннииттее  ии  ппооллууссииннттееттииччннии  ллееккааррссттввееннии  

ввеещщеессттвваа  

тема 

часове 

I. Занятие – Синтез на Хлорохин 5 

II. Занятие – Синтез на Нифедипин 5 

III. Занятие – Синтез на Метаквалон 5 

IV. Занятие – Синтез на Лидокаин 5 

V. Занятие – Синтез на метилов естер на Ибупрофен 5 

Общ брой часове: 25 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Възлагане на самостоятелни писмени задачи за самоподготовка на студентите и контрол за 

тяхното изпълнение. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
М. Христов Лекарствени продукти Екопрогрес 2006 

А. Антонова Химия на лекарствата Сиела, София 2005 

Douglas S. Johnson 

and Jie Jack Li 
The art of drug synthesis 

John Wiley & Sons, 

Inc., 
2007 

R.S. Vardanyan and 

V.J. Hruby 
Synthesis of Essential Drugs Elsevier 2006 

Ruben Vardanyan 

Victor Hruby 
Synthesis of Best-Seller Drugs Elsevier 2016 

И.Ламбев; 

И.Крушков 
Фармакотерапевтичен справочник 

АРСО, София 
2010 

Ishar M.P.S., Faruk 

Abdul 

Syntheses of organic medicinal 

compounds 

Alpha Science 

International Ltd 
2006 

A. Kar 
Advanced Practical Medicinal 

Chemistry 

New Age 

International (P) Ltd. 
2004 

Всички учебни материали са достъпни след регистрация в курса на адрес https://e-

learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=374  
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Учебни дейности: 

 аудиторна заетост в лекции; 

 самостоятелна работа. 

 Методи на обучение: 

 в лекциите – интерактивно изложение; провокация на мисленето (анализ, 

синтез, обобщение); дискусия и обсъждане – като начин за изразяване и защита 

на позиция; мозъчна атака. Предвижда се време за обратна връзка със 

студентите. 

 практически курс – лабораторни упражнения, провеждани в оборудвана за 

целта учебна лаборатория. Упражнението е изпълнено, ако полученият 

резултат е в рамките на пределно допустимите отклонения за съответния 

метод. 

https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=374
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=374
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ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с изпит – тест в Moodle платформа (30 въпроса), включващ 

въпроси от вида “вярно-невярно”, двуалтернативни въпроси, въпроси с множествен избор на 

отговора, въпроси за съпоставяне (свързване), въпроси за допълване, въпроси с кратък 

отговор, текстове за попълване на празни места. До десет точки от общия брой се получават 

от изпълнението на поставените самостоятелни писмени задачи. 

Критерийно оценяване. 

Общ брой точки – 100 

86 – 100 точки отличен; 

71 – 85 точки много добър; 

55 – 70 точки добър; 

40 – 54 точки среден. 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български 

ИИззггооттввиилл  ппррооггррааммааттаа  

 

 

проф. д-р Илиян Иванов 

 

гл. ас. д-р Станимир Манолов 

 

гл. ас. д-р Йордан Стремски 



1 

П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Органична химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Химия на наркотичните вещества 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

ІІ 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

3 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

проф. д-р Илиян Иванов Иванов 
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гл. ас. д-р Станимир Манолов 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по “Химия на наркотичните вещества” е да запознае студентите с 

химичния състав, структурата, свойствата и действието на различните групи психоактивни 

вещества. 

Модулът цели да помогне на студентите да разберат употребата на наркотици и 

проблемите, свързани с тази употреба, в техния по-широк исторически и международен 

контекст, като фокусира върху еволюцията на политиките към наркоманите и развитието на 

служби (Национален съвет по наркотични вещества, комуни и др.) в България. 

Включените в курса основни методи за синтез на някои наркотични вещества, ще 

спомогнат за задълбочаване на знанията на студентите за класически органичен синтез. 

Застъпените основни закономерности на процесите на освобождаване, абсорбция, 

разпределение, метаболизъм и екскреция, ще им позволят да вникнат в биохимията на 

човека при употребата на наркотици. 
 

Компетенции 

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

 Структурата на основните наркотични вещества; 
 Свойствата и действието на основните групи наркотични вещества; 
 Вредното действие на различни групи наркотични вещества върху човека; 
 Основните закономерности свързани с процесите на освобождаване, абсорбция, 

разпределение, метаболизъм и екскреция на отделни групи наркотични вещества; 
 Източниците и някои методи за синтез на наркотичните вещества. 
 

2. Ще могат: 

 Да дават оценка на приносите на различните теории при обяснението наркоманиите 
и зависимостите; 

 Да дават критична оценка на възможностите за лечение и на службите, които ги 
предлагат. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Лекции (15 часа),  
 

Извънаудиторно:  75 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Неорганична химия и 

Органична химия. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да са запознати със свойствата на основните класове органични съединения и 
областите на тяхното приложение. 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 съвременни средства за обучение – оборудвана компютърна зала и мултимедия. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Химия на наркотичните вещества включва задълбочено разглеждане на 

теоретичните основи, както и новите насоки и методи в структурата, стереохимията и 

анализа на наркотични вещества. Особено внимание се обръща на връзката между 

структура и биологична активност, фармакокинетиката и фармакодинамиката на различните 

групи наркотичните вещества. Поредността на темите е подбрана рационално за 

осъществяване на по-добра вертикална и хоризонтална интеграция на преподаването и 

допринася за по-ефективното усвояване на преподавания материал.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ХХииммиияя  ннаа  ннааррккооттииччннииттее  ввеещщеессттвваа  

Тема часове 

1. Основни термини и понятия в ХНВ. Теории за наркоманиите- медицинска, 

криминологична, основни психологични теории. Механизъм на действие на 

психоактивните вещества. Рецептори на ПАВ – механизъм на действие, 

невротрансмитери- серотонин, ацетилхолин, допамин и др. Класификация на 

психоактивните вещества – депресанти на ЦНС, симпатомиметици, опиум и 

опоидни аналгетици, канабиноиди, халюциногени, медицински препарати. 

Диагностика и лечение – остра интоксикация, абстинентен синдром и лечение на 

абстиненцията. Деменции и други когнитивни разстройства. Страхови и 

депресивни синдроми. 

3 

2. Алкохол- употреба, злоупотреба и зависимост. Фармакология. Метаболизъм. 

Въздействие върху органи и системи. Кръвни биохимични маркери. Въздействие 

върху храносмилателната система, нервната и сърдечно-съдовата системи. 

Теории за произхода на алкохолизма- психологични, социо-културални, 

биологични. Диагностика и лечение- абстинентни състояния, деменции и психози. 

2 

3. Опиати и опиоиди – свойства, действие, фармакодинамика и метаболизъм. 

Механизъм на действие. Злоупотреба и зависимост. Диагностика и лечебен 

подход. Остра интоксикация и предозиране. Абстинентен синдром. Морфин, 

хероин, кодеин и папаверин. 

3  

4. Стимуланти на ЦНС. Лекарствени средства- производни на пурина (кофеин) и 

производни на фенилетиламина (амфетамини). Механизъм на действие. Кокаин – 

свойства, действие, фармакодинамика и метаболизъм. Диагностика и лечение. 

2  

5. Марихуана и канабиониди. Химичен състав на марихуаната. Нелегални форми. 

Механизъм на действие. Метаболизъм. Злоупотреба и зависимост. Медицинска 

употреба. Клиника и терапия. 

2  



4 

6. Халюциногени. Класификация- по химическа структура, по начин на действие. 

Диетиламид на лизергиновата киселина. Структура, методи за получаване, 

фармакокинетика и метаболизъм. Фенциклидин и аналози. 

2  

7. Злоупотреба и зависимост от медикаменти. Антихистаминови припарати, 

препарати за контрол на теглото, антидепресанти и антипсихотични препарати, 

анаболни стероиди и др. Ксантени (кофеин) и никотин. 

1 

Общ брой часове: 15  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ХХииммиияя  ннаа  ннааррккооттииччннииттее  ввеещщеессттвваа  

тема часове 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Възлагане на самостоятелни писмени задачи за самоподготовка на студентите и контрол за 

тяхното изпълнение. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
И. Куценок, Г. 
Димитров 

Злоупотреба и зависимост от 
психоактивни вещества 

ИК”ЗИП”, София 2004 

Ю. Караджов Канабис- наука и политика ДИЛОК, София 2003 

Ю. Караджов Наркотиците- почти всичко за тях ДИЛОК, София 2003 
Д. Ришар, Жан-Луи 
Сенон 

Дрогите Рива 2003 

Н.В. Веселовская, 
А.Е.Коваленко 

Наркотики свойства, действие, 
фармакокинетика, метаболизм 

Триада-Х, 
Москва 

2000 

Victor R. Preedy 
Neuropathology of Drug Addictions and 
Substance Misuse. Volume 1, 2, 3 

Elsevier Academic 
Press 

2016 

Всички учебни материали са достъпни след регистрация в курса на адрес https://e-

learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=70  
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Учебни дейности: 

 аудиторна заетост в лекции; 

 самостоятелна работа. 

 Методи на обучение: 

 в лекциите – интерактивно изложение; провокация на мисленето (анализ, 

синтез, обобщение); дискусия и обсъждане – като начин за изразяване и защита 

на позиция; мозъчна атака. Предвижда се време за обратна връзка със 

студентите. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=70
https://e-learning.uni-plovdiv.bg/course/view.php?id=70
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Дисциплината приключва с изпит – тест в Moodle платформа (20 въпроса), включващ 

въпроси от вида “вярно-невярно”, двуалтернативни въпроси, въпроси с множествен избор на 

отговора, въпроси за съпоставяне (свързване), въпроси за допълване, въпроси с кратък 

отговор, текстове за попълване на празни места. До двадесет точки от общия брой се 

получават от изпълнението на поставените самостоятелни писмени задачи. 

Критерийно оценяване. 

Общ брой точки – 100 

86 – 100 точки отличен; 

71 – 85 точки много добър; 

55 – 70 точки добър; 

40 – 54 точки среден. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее    

Български 

ИИззггооттввиилл  ппррооггррааммааттаа    

 

проф. д-р Илиян Иванов 

 

гл. ас. д-р Станимир Манолов 



1 

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  

Органична химия  

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия  (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсов проект 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

МАГИСТЪР 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

първи 

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

 2 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  
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проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Стела Статкова-Абегхе, доц. д-р Румяна Бакалска,  

доц. д-р Стоянка Атанасова, доц. д-р Пламен Ангелов, гл. ас. д-р Станимир Манолов, гл. 

ас. д-р Димитър Божилов 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курсовият проект е да подготви студентите за извършване на 
самостоятелно проучване на научна литература по конкретно зададен проблем свързан 
както с тематиката на магистърската програма, така също и с научно-изследователската 
дейност на преподавателския колектив. Студентите получават списък с изследователски 
теми, предложени от преподавателския екип, включен в магистърската програма. 
Преподавателите презентират научната си тематика и предлагат кратка анотация на 
темите за курсови работи и поемат методическото ръководство на избраните от 
студентите теми. Разработения курсов проект подпомага научно-изследователската 
практика предвидена в учебния план за следващия семестър. При проявено желание за 
разработване на дипломна работа, студентите могат да се насочат към тематика, която 
след изпълнение на проекта ще бъде разширена и включена в дипломната им работа.    

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Кои са специализираните периодични издания с областта на  синтеза и анализа 
на лекарствените вещества; 

 Ще познават принципите и правилата за търсене на научна информация;   
 Ще развият умения за анализ, съпоставяне и критична оценка на научна 

информация; 
 Да обобщават и представят известните изследователски постижения и 

проблеми по конкретна тема; 
 Как да създават и мотивират научно обоснован план за развиване на 

изследователска тема, 
 Как да представят научна тематика; 
 

 ЩЕ МОГАТ:  
 Да търсят специализирана научна информация; 
 Да изготвят научно-обоснован критичен анализ на известните факти и 

постижения по конкретен проблем; 
 Подготвят презентация и защитават теза; 
 Да съставят и мотивират план за експериментално изследване. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (0 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно: 30 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

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

Дисциплината има входни връзки както с основни химични дисциплини, така също и 

със някои специфични, свързани основно с IT технологиите. Студентите задължително 

трябва да са завършили успешно курсове в ОКС Бакалавър по:  Органична химия, 

Аналитична химия и Инструментални методи на анализ. Да имат добра компютърна 

грамотност и основни умения за работа в интернет. 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

1. Избор на тематично направление за курсовата работа. 

Студентите се запознават с научните направления, в които работят 
преподавателите в катедра Органична химия. Получат списък с теми за курсови 
работи, до втората седмица от началото на семестъра, от които трябва да изберат 
тема за разработване на индивидуалния си курсов проект.  

3  

2. Консултации за извършване на литературна справка в специализирани 

периодични издания. 

Студентите се запознават с научната периодика, достъпните бази и принципите на 

търсене в избраното научно направление. Регистрация в достъпни бази данни. 

4 

3. Извършване на литературна справка в специализирани издания. 

Въведение за обема, обхвата и структурните елементи на проекта. Методични 

указания за разработване на отделните структурни елементи на проекта. 

10 

4. Подготвяне на литературен обзор и обсъждане на цели и задачи на 

експерименталната работа. 

10 

5. Подготвяне, предаване и представяне на доклад пред научен семинар в 

катедра Органична химия 

3 

Общ брой часове 30 

 

Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да усвоят и реализират търсене по избраната тематика в  научни бази 
данни. Преподавателят предложил научната тематика консултира и подпомага студента в 
изпълнението на задачата му. Събраните материали следва да бъдат обобщени, критично 
оценени и представени в завършен вид. Студентите трябва да изготвят и представят 
презентация върху темата на проекта. 
 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютърна зала; 
 Интернет достъп до научни бази данни: Scopus, Science Direct,  Web of Knowledge  и 

др. 
 



4 

ССппииссъъкк  сс  ттееммии  ззаа  ииззббоорр  

 
Темите за курсови проекти са свързани с актуалните научни изследвания на 

преподавателския колектив, актуализират се ежегодно и се приемат на заседание на 
катедрен съвет на кат. Органична химия. 

Курсовият проект следва да притежава следните елементи: Титулна страница 
(университет, катедра, име на студента, фак. номер, име на научния ръководител), 
Съдържание, Уводна част, Изложение, Заключение, Библиография. 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Консултации с водещите преподаватели за методологията и подходите при 
търсене, оценка и интерпретация на научна информация. Самостоятелно изпълнение на 
поставените проучвателни задачи. Дискусии върху съдържание, обхват, структуриране и 
оформяне на курсовия проект и презентацията. 
 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с представяне на завършения курсов проект като 
разпечатано копие и в електронен формат. Студентите подготвят и презентация и защита 
на проекта пред комисия съставена от преподаватели в МП Медицинска химия.  

Крайната оценка се формира от два равностойни компонента: оценка от 
преподавателя, осъществил методическо ръководство при разработване на проекта и 
оценка от презентация и защитата на проекта.  

Устната защита на проекта става на предварително определена от ръководителя на 
МП дата и включва представяне на разработения проект и отговаряне на поставените 
доуточняващи въпроси от страна на преподавателите. Продължителността на защитата е 
около 10 min. 
  Студентите се запознават с мотивите за поставената оценка. 

Всички разработени курсови проекти се съхраняват на хартиен и електронен 
носител в катедра Органична химия. 

Внимание! 
Плагиатството не се толерира. Ползването на готови курсови работи, 

свалени от интернет или от другаде ще бъде санкционирано. 
 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

 

проф. д-р Илиян Иванов 



[o,{exaxa na XO

n pra l-lY " llancnir Xuneagapcxn"
Tyx

AOKnAA
or Aoq. 4-p Krprn l3lttilhrqhes

Ptxoao4rren Ha KareApa "AxanrthqHa xhM14f h KoMntorbpta xvMAA"

YgaxaeMh r-n,Qexax,

xa 10.01.2023 r. HareApeHrffr cbBer Ha KareApa "AHanvrtrtHa xhMr4n h KoMnlorbpHa

xv,twtlt", o6ct4ra r eArHoAyuJHo nphe c 10 rnaca,,!lA" cne4Hh're npeAIolKeHhF 3a BKnloqBaHe

Ha HoBt4 uz6npaenn Anc\Annnlr a yve6xrre nraHoBe 3a cryAeHrn Saxanaapt, Koriro Aa

B.ne3Har B cnna or yve6xara 2023-2024 rognaa:

,,Memodu za poedennHe u RoHL4eHffipuptqHg g xnMuqHun oHoltlt3",3a cneqhanHocr
Xnwne, peAoBHo o6yvexre, Vl cemecnrp (Vlz6npar3Ma Ahcqrnnt+a - rvro4yn 5), c

xopapryM 30lOl3O h neKrop rn. ac.4-p ,[enna [eoprrreaa;

,,Memodu aa posdenaHe u KoHt-rpHmpupoHe I xuMuqHun oHoltu3",3a cneqhanHocr
Xrrurn c MapKerHHr, peAoBHo o6yvexue, Vlll ceruecrup (l,1s6tapaeMa Ahcqnnnrta
lll), c xopapnylrl'SOlOl30 r nexrop rn. ac.4-p,{enxa l-eoprreea;

,,Memodu zo poadennHe u KoHqeHmpuptoHe e xuMu.lHun oHanu3",3a cneqranHocr
Me4rqrxcKa xhMlrf,, peAoBHo o6yvexre, lV cemec'rup (14s6rapaeMa Ahcllhn nnaall,
c xopaphyM 3OlOlO h neKrop rn. ac.4-p ,{enxa l-eoprreaa;

C xacronulhflr AoKnaA npegaraM xa OC xa XO Aa yrBbpAh BHeceHoro npegoxeHhe
or KC xa KAXKX.

llprnaram:
flpenuc-naarei{eHhe or nporoKon Ha 3aceAaHhe Ha KC na KAXKX;

tt.0L.2O23 r. Ptxoeo4rren K/\XKX:

lAoq. g-p Knpnn Cwrawuueaf

L.

2.

3.



llp e uu c - tt 3 BJI eq eH I4 e

or 3aceAanrae na KC

Ha KareApaooAttaJtvtrullHa xvrvrufl' u KX"
or 10.01 .2023

IIPOTOKOJT Ns I

Ha 10.01 .2023 r. ce rpoBeAe 3aceAaHl{e Ha KareApeH6s. c:rneT Ha

K are Ap a "A H ar I,ITuIIH a xI4MI,If, rr Ko M rllorb pH a xvur4.fl" .

O6u c'scrar; 12

Ilpucrctnat: 10

Orcrcrsar: E. Brp6aHoBa (6onnrturru), A. Te,pruftcxu

.{ueneH pe4:

1. Y.re6Hrr Bb[pocLI

2. Pazsu

IIo roqra 1.3 6sxa pir3rJreAaHu rrpeAnoxeHuj[ 3a BKJIIotIBaHe Ha HoBI{

ua6upaeulr AlrcquurrLIHr n yue6nure IIJIaHoBe 3a cTyAeHua Earalaepn,
Kor.rro Aa Bne3Har B ct4Jra or yue6Hara2l.023-2024 ro[urua:

l. ,,,Memodu sa pasdennue u KoHqeHmpupaH(z 6 xuMuttHufl aHanu3",3a

C11equZrnHOcT XutuuR, peAoBHO O6;r.reUUe, VI CeMeCTbp

(Vz6upaeMa ALISqSTIJILIHa - MoA:ru E), c xopapuyr"r 30/0/30 u lexrop
rJr. ac. g-p,{eaHa feopruena;

2. ,,Memodu sa pasdennue u KoHqe'HmpupaH.? 6 xuMuqHufl aHaflus",3a

c[eIII4tUIHocT Xl,tlvrllq c MapI(eTlIHr, peAOBHo O6yueuue, VIII
ceMecrbp (vz1upaeMa Aucrlur.rvHa III), c xopapHyM 30/0/30 u

JreKTop rrl. ac. A-p,{eana feopnlena;
3. ,,MemOdu sa pasdetnue u KoHqe4mpupaHe 6 xltMl.ttlHufl aHAIu3o',3a

CIISUI{€SIHOST MeAnqunCrca XIIMIIfl, pgAOBHO O6yuenne, IV
ceMecTbp (Llz6npaeMa AI,IcqurrIaHa I), c xopapnyrvr 30/0/0 u lertop
rJI. ac. A-p AerHa feopruera;

Ilpe4noxeHt4flTa 6txa o6ctAesz u npuetu c 1t) a,r3a". /

A^/
lfl.Batn1anosa/

11.01 .2023 llp,croxoll4P:a.n:



!o fleraua
ua Xuuuqecrra SarYnrer

upra fIY ,,fI. Xulen4aPcxu"

Tyx

AOKJIAA
or Aou. g-p Mapur fropaauosa AHrerooaL-Pouona,

Pr t<osoAlaren KareAp a,,Xu lr l'Ir{Ha rexHoro rllfl "

focnoAun,{erau,

Btn nprsra c He3aeToTo M{cTo 3a pe,[oBHa AoKTopaHTypa IIo AoKTopcKa

flpofpaMa: XUuUn u mexHoJtozbn HO nuntudUme U oUOnoZu'tHoAKmaSHume

oeulecm?a; O6lacr Ha BI4crIe o6paeoeanue: '4. flpupo;1uu HayKI'I, MaTeMarIIKa u

unsopuarura; llpooecuoHaJlHo HafIpaBJIeHI4eli 4.2. Xuuuqecx.n HayKI'I, MoJI{ la

BHeCeTe nre oaryJrTeTHprfl csBeT npeAiroxeHl,IeTo Ha KaTeApaTa3a Irpeo6anreaHe Ha

6poftxara.

Ilpu;raran rrpeluc or flporoKoJla Ha KareirpeHl'It cb]Ber'

13.01 .2023 r. PsKogolurel rcar. XT:

(4ou. A-p



=s'Ke,ffi KoreApo "XulAu,{Ho rexH ont nAA"

nPoToKofl ltle 154

oT KaTeApeHo cbBeu{aHre

flpennc

,[Hec 12.01.2023 roA. ce cbcTgfl cbBetqaHue Ha Ka'r' Xruuqna TexHonorhn'

flpuctcraaxa: npoQ. E-p f.Antoea, Aotl.A-p M. l\nrenoaa-PoMoea, Aol-l'A-p

f-. I-larpoHoB, rn. ac. A-p x. Ilerxoaa, rfl. ac. A,-p o. Texr:ea, rn. ac" A-p lA-Kocroea u

ac.lA.lAnvee.

Crraeuqanuero npeMhHa npn cfleAHuF AHeBeH peg:

m.l. YraedHu ebnpocu

Bua epuaKa c He3aeroro Mf,cro 3" prg4gsHa !,oKTopaHrypa no AolfiopcKa

nporpaMa-. Xuuus u mexHofloeuf, Ha nunu)ume u 6uonoeuqHoaKmugHume

eet4ecmea; O6nacr Ha Bnctge o6pasoBaHue: 4. I-lpnpoAHu HayKu, MaTeMarnna n

nH$opuarnra; l-lpo$ecraoHanHo HanpaBn€)Hne: 4.2. XuMu'{ecru HayKn, Aotl'

AHrenoea-Potuoaa BHece npeAfloxeHue 3a npeo6nanBaHe Ha 6pofirara'

CneA o6cuxAaHe npegfloxeHuero e npllero'

..TT,

llpororonupan: A/
(xrarvr, X. Cranaeonoaa)



IoKn,AA
or Aotl. A-p Ktlpurt CuMur.{rea

Prrxoaognren Ha Kare4pa "AHanurnqHa xvunr u

Yaaxaeuu r-n,Qeran,

Ha aace4aHue Ha Karegpenr4n cbBer Ha KareApa,,AHafl
xvluvlt", npoBeiqeHo na 10.01.2023 r., 6eute pa3rneAaHa

l-epraHa Vlnneaa Taxqeea 3a npeM]4HaBaHe or
AoKropaHrypa (o6nacr Ha Bncrue o6paeoaarue: 4. Ilp
rH$opnlarrxa, npo$ecrarcHaflHo HanpaBneHlae: 4.2 )(n
nporpaMa: TeoperuqHa xnMhF - xr4Mr,rqHa 14HSopMarhKa'

,,llpunoxeHue Ha uemodume Ha xuMuqHama

cy6cmauu,uu u HaHouamepuanu").
9neHoaere Ha KC na KAXfi e.quHoAyurHo macyBaxa c 1

or pe,qoBHa B 3agoLrna $oprua xa o6yvenre Ha AoKTopaHTa

Mons OC na XO Ra yrBr,pAr4 npeAnoxeHara npoMRHa

AoKTopaHT l-eprana TaH.{elaa.

[lprnarau:
1. l-lpenrc-rsBfleqeHile or nporoKofla Ha KareApeHilrn
2. Mon6a or AoKropanr l-epraHa Tan.{eea

11.01.2023 r.

npLl

,[o,0exaHa na XO

IY " iler ncu rI XranenAapcKt4"

Tyx

xt Ml A"

xuut A tr KoMnloTbpHa

or peAoBeH.qoKTopaHT

KbM 3a,qoqHa Sopua na

HayKu, MaTeMaThKa h

HayKh, AoKTOpCKa

a Ha Ar4cepTaLlroHeH Tpy,q:

n pu, 
^|yn 

m u Ko M n o He H m H u

rnaca,,3a" npeMLlHaBaHero

cqr4riilro ror 0'1 .02.2023 r.

Soprvrara xa o6yvenue Ha

Puxoao4rren



Ha Ka.TeApa "

TIPOTOKOJI }Ib I

Ha 10.01 .2023 r. ce npoBeAe 3aceAaHI,Ie Ha

KareApa "AHarurnuHa xuMLIfl rI KoMnrcTGpHa xurvtvtfl"

O6u crcran: 12

llpzcrcrnar: l0
Orcrc'rear: E. Ihp6aHoBa (6onurauuz), A. T,

.(ueneH pe4:

1. Y.re6Hu Bbrpocu
2. Pazsu

IIo ro.rxa 1.1 6erue pa:lureAaHa Iuor6a or peAo

Vlilueaa Tanqesa 3a [peMLIHaBaHe or peAoBHa K]
AoKropaHrypa (o6nacr Ha BI,IcrIe o6p,a3ss3Hr.'

or peAoBHa B 3aAoqHa $oprr,ra ua o6yreHlae Ha A

01.02.2023 r.

1 1.01 .2023

M are M arr.r x a u r.r u $ op r[ arl{ K a, npo S e c u oH iIrIH o : ,1.2 Xutnrur{ecKl4

HayKr4, AoKTopcKa nporpaMa: TeopeuauHa xvv,rfl, - xkt uHa uuSopMarLIKa;

TeMa Ha Auceprarlr{oHeH TpyA: ,,ITptmocrc€HLt€ Ha HA XUJVtUttHAma

uu Q o pu am uKa npu Myr muK o Mn o H e HmH u'cy 6 c m auquu HcrH'oMamepuanu").

,r3a'" [peMHHaBaHeroflpe4noxeHllero 6e o6ctAeHo I,I rpl{(:ro c l0 r

IIpe unc -u3BJIeqeHI,I e

or 3aceAaurae na KC
qna xI,IMI4g pt KXo'

or 10.01 .2023

H' CbBET HA

Aorr:T()paHr fepraua
3aAOrrHa Soprraa ua

Iltrrupo4uu HayKlr-,

CIII,ITAHO OT

friou
/lI. Iiana6alc'osal

Ilporoxorr4pan:



MOJI ,EA

or fepraHa l4rl.uesa Tauuera, peAoBeH AoKTopaHT rro AoKTopcKa

Xrnalrqecxu HayKlr, Teoperuuu a xvM);nfl, - xrlMuLr Ha

ren: 088500025 1 E-mail:gerganratancheval

roclloArrH PEKTOP,

Morq Aa MH 6r4e paspeureHo Aa npeMr,rHa B 3aAoqHa

01.02.2023 r.

[na2.01.2023 r.
rp. fhon4un

AO PEKTOPA

I<KIflYHVIBEPCI4TET
crrirxvnEHAAPCKr4"
. ],)MEH MnAAEHOB

B HanpaBiresue 4.2

ua o6y.reuue cqr,rraHo or



OO X u na u q e c ku Oa kyn m g m 
y,. .uap Ace, " irc 24, rp. rrnoas,a - 4000

Ten.: 359 32 / 261 402
Oaxc 359 32 i 261 403

chemis-fr y@un i-pbvd iv. net
amon.uni-plovdiv.bo

Karespa O P f A H I,I tI H A X I,I M I,I r{

Ao
AOrI. .{-P BECEJIHH KMETOB
AEKAH
HA )ftIMI{TIE CKI,I @AI(YJITE T
lry " IrALr ctilit )ilIJTEHAAPCKI{',
TIJIOBII{B

AOKJIAA

or npo$. A-p ll.nrnn IIsaHoe

prKoBo.ElrreJl KareApa OpraulruHa xIIMI{fl

Ornocno: fipeAJroxex]re 3a xoHopyBalr flperro,qaBareJl.

yBAXAEMT{ AOII. KMETOB,

Bsn nptsra c peueHrre na KC rra Kar. Oprarurma xr{Mr{f,, Monf, Aa Blrecere mn $arynterunf,

c6Ber na Xularrqecrur $aryrrrer flpeAJroxeuue 3a rs6op na ftopaanra,{nuurpona CarryH,{xneBa 3a

xouopyBarr rperro,qaBarerr rcbM KareApara 3a BTopu ceMecrbp ua yre6uata 2022-2023 roA. c yre6xa

rraroBaperocr 45 yrrpuDrmeulu uo Oprannuna xuMu.r cbc cryreHT]r or crleruzrJruocr Odyueuue no

npupoduu HCyKu 6 npoatrtrHasucuvttt eman Ha yquruulHomo odpasoeauue (45 rI. rlsrBbprll ceMecrbp

peAoBHo o6yrenne).

Ilpnnoxenne:
flpennc-usBrreqeurle or rporoKor .Ns3 5 0/ I I .01.2023 roa.



TIPE TI}I C -[I3B JIEqEHUE

or nporoKon J\t 350/11.01.2023 roa.

3aceAaHlre na KC

ua xarc4pa"OpraHraun a xlaMrz.fi"

fIY,,il. XrareH4apcxr.r"

Ifporororl Nb 350

Ha 22.11.2022 roA. ce rpoBe.qe 3aceAaHue Ha KareApeHI,Lf, cbBer Ha KareApa

"Opranaunaxr4ur4fl".

O6uI crcras Ha KaregpeH cbBer - 9. llpucrcrBar 9: npo$. l-p l4xuxn Irlranon, AoII. A-p

Pyruna Baxa:rcra, Aou. A-p Crena Cr:atroea-A6erxe, Aou. A-p flnaueu Aureron, Aou. A-p

Crosnxa Ar:anacosa, m. ac. 4-p Cranuuup MauoJroB, rJI. ac. A-p ,{raurar"rp Boxr.uoB, uI. t}c.

a-p fiopaan Crpeucxu !I rn. ac. g-p Muna Togopona. Orcrcrsarqu Hr{Ma.

Heo6xoAuu 6pofi sa noJloxl{reJleu ur6op 6.

,{nenen pe4:

1. Yue6uH;

2. Teryqx;

3. Pasnu.

flo r.1 or AHeBHr.r, peA, pbKoBoArrrenf,T Ha KareApa "Opranravna xurMt4fl" nporD. a-p

l4tlr,1,srt I,leaHon BHece :a o6crxnaHe npeA KC npeAnoxeHrre sa ua6op ua ?IopAanxa

,{urrru:rpona CanyugxpreBa 3a xonopyBaH rrperroAaBareJl KbM Karelpara 3a BTopLI ceMecrbp

ua yre6uara 2022-2023 roA. c yre6na HaroBapeuocr 45 q. ynpaxHeul,Ifl rlo Opranuvna

xlrMrl, c:sc cryAeHTra or cnerluaJrHocr Odyveuue no npupoduu HayKu 6 npozuMHa3u{txHufl

emon Ha yqutut4Homo o6pasoeauue (45 q. qerBbpru ceMecrbp peAoBHo o6yueuue).

CneA o6crxAaue, KareApeulr{T cbBer eA}ruoAyruuo rrpue [peAnoxeHr.rero 3a na6op

ua frop,uauxa ,{nunrpona CauyuAxr,reBa 3a xoHopyBan rrpeloAaBaren KbM KareApara 3a

Bropr{ ceMecr}p na yue6nara2022-2023 rol.

fnacynaru: 9;3a: 9; flporun: 0; Bre4lpxam,I ce: 0;

Pemeure: KC npe4nara na (DC:

.{a upnenae fipeAnoxeHr.rero :a u:6op ua fropaaHra .{r.ruurpona Canyn,qx}IeBa 3a

xouopyBau rrperroAaBareJr KbM KareApara 3a BToplr ceMecrbp na yre6uara 2022-2023 roA. c



yqe6Ha HaroBapeHocr 45 Ir. ylpaxHeHr.rs rro Oprauu.rna xr.rMr{, cbc cryAeHTH or

cfleqxirJrHocr Oiyueuue no npupoduu HayKu s npo?tuvHa3uaJtHufl eman Ho yttutut4Homo

odpasoeauue (45 q. qerBbpru ceMecrbp peAoBHo o6yreuue)

11.01.2023 rot.

rp. fhon4un

flporororurar: W
(rn. ac. A-p I4opAaH Crperracxr.r)



Ao Aerana na XO

npu l-lY "flancnh XunengaPcxu"

Tyr

AOKnAA
or Aoq. 4-p Krapun Cruultr,es

PurOeOAt4Ten Ha KaTeApa "AHafluTl4t{Ha XhM149 ll KOMn}OTbpHa Xl4Mt4fl"

Yeaxaeuu r-H,leraH,

Ha 3aceAaHre Ha Kareppenun cbBer Ha KareApa "AHanuru..tHa xvuufl v

KoMnpnrpHa xuMt4s", npoBeAeHo Ha 10.01 .2023 r., 6eul€l o6cuAeHo hcKaHe or Aol-1. A-p

Enncaeera CeuepgxneBa, AhpeKTop na l-lY-Qranuan,,fl. KapaeenoB", rp. Kt ppxann 3a

npe.qJroxeHre Ha xoHopyBaH npenoAaBaren, xoftro iqa npoBege 30 qaca neKqnu no

AylcLlunnhHaTa ,,AHanLtmuvHa xuMun u uHcmpyMeHmafiHu Memodu" npe3 BTophf,

ceMecrbp xa yve6naru 202212023 ro4rana 3a cneqra.nHocr SuonormR r ynpaBneHile Ha

npilpoAHr4re pecypcl4.

Karegpenuf,T cbBer e4hHo.qyuHo nphe (10 rnar:a ,,3A") 3a npoBeMaHero Ha

nocoqeHure no-rope neKqrh ga 6uge npeAfloxeHa m. ac. A-p fienna flrc6ouupoaa

l-eoprreaa.

Monn OC na XO aa yrBbpAt4 npegnoxeHrero na KAXfi.

llprnaranl npenhc-u3BneqeHue or Kare4peHrn ct Ber.

11.01.2023 r. Puxoaoguren KAXKX:

iltorl. ,r1-p Krp [n CrMrar.{uee/



Ilpeuuc-n3BrerIeHLIe

or 3aceAanue na KC

Ha KareApa"Attarr4Tl{qHa XI{MI4, la KX"
or 10.01 .2023

nPoToKoJI }rb 1

Ha 10.01 .2023 r. ce rpoBeAe 3aceAaHl{e Ha KareApeHu.,I cbBer Ha

KareApa ooAHarturldqHa xnMldfl u KoMtlrorbpHa xI,IMufl".

O6u c'scran: 12

flpucrcrnar: l0
Orcrcrsar: E. Brp6aHoBa (6ounnuHla), A. Terpsnftcru

[HeneH peg:

l. Y.re6Hlr Bblpocr4

2. Passu

llo roqKa 1.2 6eure o6ctAeuo I{cKaHe c)T AoII. A-p Erucasera

CervreplxvreBa, AupeKTop Ha IIY-Qnilnur,,JI. KapaneroB", rp. KrpgxaJtu sa

lpeAnoxeHze Ha xoHopyBaH npeloAaBareJr, xoft'ro Aa [poBeAe 30 'Iaca

neKrIHI{ IIO AI{CIIUIJII4HaTa ,l4UaAUmUVUa XUMl.tf U UHCmpyMeHmCmHLt

Memodlf' upe3 Bropr4fl ceMecrbp Ha y.re6nara 202212023 roAuHa 3a

crreqrranHocr,oBuororl,Ifl I,I y[paBneHl{e Ha rrplapoArlure pecypcIE".

Ilpe4noxeno 6e 3a npoBexAaHero Ha [ocorreHure [o-rope neKIrI,Iu Aa

6rle vrz6parua ur. ac. A-p,{erra Jho6oruupoBa leoprueaa.
IlpegnoxeHlrero 6e o6oAeHo rI rrpneto c 10 rrlaca ,,3d0'.

1 l.0l .2023 llporoxonnpar:
/II, Iian

{,) L4
a6ar,oria/




