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на специалност «Хранителна химия» 

редовно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол №  / 2020 год. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол №  /  2020 год. 

влиза в сила от учебната 2020/2021 год. 

 



Факултет 

Химически 

Професионално направление 

4.2. Химически науки 

Специалност 

Хранителна химия 

Форма на обучение 

Редовно 

Анотация 

Магистърска програма „Хранителна химия” дава възможност студентите да 

придобият основни знания в областта на хранителната химия, да познават 

състава и структурата на основните компоненти на хранителните продукти, 

промените които настъпват в тях при технологичната им преработка и 

съхранение. Основната цел на програмата е да бъдат подготвени 

квалифицирани специалисти химици за анализ и оценка на качеството на 

хранителните продукти, установяване на наличието на биологично активни 

вещества и добавки в храните, установяването на фалшификации, примеси и 

вредни вещества, съдържащи се в хранителните продукти, установяване на 

тяхната пълноценност, безопасност и токсичност, познаване на изискванията за 

рационално хранене и оптимално провеждане на технологичния процес. 

 

Професионална квалификация 

ХИМИК - ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ 

Равнище на квалификация 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър по хранителна химия” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

По магистърската програма могат да се обучават студенти, притежаващи 

диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 

4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични 

технологии, 5.12 Хранителни технологии или диплома, в която фигурират 

оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, 

Аналитична химия и Физикохимия. 

 Магистърска програма „Хранителна химия”, редовно обучение е с 

продължителност 2 семестъра. Редовното обучението може да бъде по 

държавна поръчка и платено. 

За държавна поръчка класирането става на базата на успеха от дипломата 

за бакалавърска степен; 



За платено обучение могат да участват всички завършили бакалавърската 

степен, с успех добър (3.50). 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 ECTS – координатор на Химическия факултет  – проф. д-р Г. 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 хранителна химия” са 

необходими 75 кредита, от тях 52 кредита са от задължителни химически 

дисциплини по специалността, 8 кредита са от избираеми дисциплини, и 15 от 

дипломна работа или държавен изпит. 

 

Профил на програмата (специалността) 

 Учебният план включва 10 дисциплини, от които 6 завършват с изпит, а 4 

с текуща оценка. 

 Основните дисциплини на магистърска програма, съставляващи 70% от 

ECTS кредитите са Химия на хранителните продукти, Хранителна химия, 

Хранене и хигиена на храните, Химия на хранителните добавки и Чужди 

вещества в хранителните продукти. 

 Лабораторните упражнения съставляват около 64% от общата аудиторна 

заетост, което спомага за формирането на практически умения, необходими за 

самостоятелна работа в лаборатория. 

 Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през първия и втория семестър е 

предвидено изучаването на по 1 избираема дисциплина. 
 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
Магистър по Хранителна химия 

1. Задълбочени познания в областта на хранителната химия и химията 

на хранителните продукти – структура, химични и физиологични свойства на 

основните нутриенти (въглехидрати, липиди, протеини), съдържание и състав 
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на биологично активни вещества, както и въздействието им върху човешкия 

организъм;  

2. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и 

познаване на правилата за безопасна работа в химически лаборатории за 

анализ на храни; 

3. Познаване на основните физикохимични показатели, характеризиращи 

състава и свойствата на хранителните продукти; 

4. Използване на съвременни методи за анализ на хранителни продукти 

по отношение на техния състав и физикохимични показатели; 

3. Способност за обобщаване на химически данни и информация, 

интерпретация на получените резултати, даващи възможност за оценка 

качеството на хранителните продукти и тяхната автентичност; 

 5. Наблюдение, контрол и документиране на различни технологични 

процеси при производството на различни хранителни продукти;  

 6. Работа с нормативни документи – международни и български 

стандарти, регламенти и препоръки на българското законодателство и 

Световната здравна организация. 

Професионален профил на завършилите  

 Специалистите с квалификационна степен „Магистър по хранителна 

химия” са теоретично и практически подготвени: 

 да анализират и оценяват хранителни продукти по стандартизирани 

методи (БДС, ISO и др.); 

 за работа в аналитични лаборатории за контрол и оценка качеството 

на хранителни продукти към фирми, производители на храни; 

 за работа в държавни институции и частни акредитирани 

лаборатории, осъществяващи контрол върху качеството и 

безопасността на храни и земеделска продукция, оторизирани и 

акредитирани лаборатории, където аналитичната работа е 

изключително по стандартизирани методи – международни и 

български; 

 да оценяват правилно пълноценността и безопасността на 

изследваните храни и напитки и да правят препоръки за оптимизиране 

на техния състав и технология; 

 за реализация и в сродни направления на хранителната 

промишленост – козметика, фармация и др. 

Възможности за продължаване на обучението 

 Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно - квалификационна степен “Магистър”, и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУЗ.  

 Дипломираните Магистри по Хранителна химия могат да продължат 

образованието си като докторанти във всички висши училища в Република 

България и ЕС, които провеждат обучение в професионално направление 4.2. 

Химически науки.  



Диаграма на структурата на курсовете с кредити                                                               

за магистърска програма Хранителна Химия 

редовно 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   Хранителна химия 135 60 0 75 105 240 8 И 

2   
Химия на 
хранителните 
продукти І част 

45 30 0 15 105 150 5 И 

3   
Хранене и хигиена 
на храните 

90 60 30 0 120 210 7 И 

4  
Избираема 
дисциплина І 

60 30 0 30 60 120 4 T 

5   
Научно 
изследователска 
практика І 

75 0 0 75 105 180 6 Т 

Общо за 1-ви семестър 405 180 30 195 495 900 30  

2-ри семестър 

1   
Химия на 
хранителните 
продукти ІІ част 

135 45 15 75 75 210 7 И 

2   
Химия на 
хранителните 
добавки 

45 30 0 15 105 150 5 И 

3   
Чужди вещества в 
хранителните 
продукти 

45 30 0 15 105 150 5 И 

4   
Избираема 
дисциплина ІІ 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

  
Научно 
изследователска 
практика ІІ 

120 0 0 120 150 270 9 T 

Общо за 2-ри семестър 405 135 45 225 495 900 30  

Общо за целия курс на 
обучение: 

810 315 75 420 990 1800 60 
  

Форма на дипломиране: 
Защита на дипломна 
работа или държавен 

  15 
  



изпит (писмен) 

Общ брой кредити: 75 

 

Студентите избират по 1 учебна дисциплина от избираемите за съответния семестър  

Избираема дисциплина І (ІІІ семестър) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
Методи за анализ на 
хранителни продукти 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

2  
Комбинирани 
хроматографски 
техники 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

3  
Съвременни 
тенденции в 
пробоподготовката 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

4  
Стокознание на 
хранителните 
продукти 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

5  
Химия и технология 
на ароматично-
вкусови продукти 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

Избираема дисциплина ІІ (ІV семестър) 

1   
Метрология и 
управление на 
качеството 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

2  Функционални храни 60 30 0 30 60 120 4 Т 

3   
Етикетиране на 
храните 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

4  
Хранителна и 
питейна индустрия в 
България 

60 30 0 30 60 120 4 Т 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

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

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
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 до 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 на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното 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. 

Защитите на дипломни работи и държавните изпити се провеждат от 

Държавна изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешна защита на дипломна работа или успешно положен писмен Държавен 
изпит по Хранителна химия 
 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма „Хранителна химия“: 

проф. д-р Гинка Антова  

e-mail: ginant@uni-plovdiv.bg 

Телефон: 032/ 261 290 
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      УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Декан:       Ректор: 

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

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

 

на специалност «Хранителна химия» 

задочно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол №  / 2020 год. 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол №  / 2020 год. 

влиза в сила от учебната 2020/2021 год. 



Факултет 

Химически 

Професионално направление 

4.2. Химически науки 

Специалност 

Хранителна химия 

Форма на обучение 

Задочно 

Анотация 

Магистърска програма „Хранителна химия” дава възможност студентите 

да придобият основни знания в областта на хранителната химия, да познават 

състава и структурата на основните компоненти на хранителните продукти, 

промените които настъпват в тях при технологичната им преработка и 

съхранение. Основната цел на програмата е да бъдат подготвени 

квалифицирани специалисти химици за анализ и оценка на качеството на 

хранителните продукти, установяване на наличието на биологично активни 

вещества и добавки в храните, установяването на фалшификации, примеси и 

вредни вещества, съдържащи се в хранителните продукти, установяване на 

тяхната пълноценност, безопасност и токсичност, познаване на изискванията за 

рационално хранене и оптимално провеждане на технологичния процес. 

 

Професионална квалификация 

ХИМИК-ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ 

Равнище на квалификация 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър по хранителна химия” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

По магистърската програма могат да се обучават студенти, притежаващи 

диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 

4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични 

технологии, 5.12 Хранителни технологии или диплома, в която фигурират 

оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, 

Аналитична химия и Физикохимия. 

 Магистърска програма „Хранителна химия” задочно обучение е с 

продължителност 2 семестъра. Задочното обучение е само платено. 

За задочно обучение могат да участвуват всички завършили 

бакалавърската степен, с успех добър (3.50). 

 



Ред за признаване на предходно обучение 

 ECTS – координатор на Химическия факултет  – проф. д-р Г. 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 хранителна химия” са 

необходими 75 кредита, от тях 52 кредита са от задължителни химически 

дисциплини по специалността, 8 кредита са от избираеми дисциплини, и 15 от 

дипломна работа или държавен изпит. 

 

Профил на програмата (специалността) 

 Учебният план включва 10 дисциплини, от които 6 завършват с изпит, а 4 

с текуща оценка. 

 Основните дисциплини на магистърската програма, съставляващи 70% 

от ECTS кредитите са Химия на хранителните продукти, Хранителна химия, 

Хранене и хигиена на храните, Химия на хранителните добавки и Чужди 

вещества в хранителните продукти. 

 Лабораторните упражнения съставляват около 64% от общата аудиторна 

заетост, което спомага за формирането на практически умения, необходими за 

самостоятелна работа в лаборатория. 

 Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през първия и втория семестър е 

предвидено изучаването на по 1 избираема дисциплина. 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

Магистър по Хранителна химия 

1. Задълбочени познания в областта на хранителната химия и химията 

на хранителните продукти – структура, химични и физиологични свойства на 

основните нутриенти (въглехидрати, липиди, протеини), съдържание и състав 

на биологично активни вещества, както и въздействието им върху човешкия 

организъм;  
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2. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и 

познаване на правилата за безопасна работа в химически лаборатории за 

анализ на храни; 

3. Познаване на основните физикохимични показатели, характеризиращи 

състава и свойствата на хранителните продукти; 

4. Използване на съвременни методи за анализ на хранителни продукти 

по отношение на техния състав и физикохимични показатели; 

3. Способност за обобщаване на химически данни и информация, 

интерпретация на получените резултати, даващи възможност за оценка 

качеството на хранителните продукти и тяхната автентичност; 

 5. Наблюдение, контрол и документиране на различни технологични 

процеси при производството на различни хранителни продукти;  

 6. Работа с нормативни документи – международни и български 

стандарти, регламенти и препоръки на българското законодателство и 

Световната здравна организация. 

 

Професионален профил на завършилите  

 Специалистите с квалификационна степен „Магистър по хранителна 

химия” са теоретично и практически подготвени: 

 да анализират и оценяват хранителни продукти по стандартизирани 

методи (БДС, ISO и др.); 

 за работа в аналитични лаборатории за контрол и оценка качеството 

на хранителни продукти към фирми, производители на храни; 

 за работа в държавни институции и частни акредитирани 

лаборатории, осъществяващи контрол върху качеството и 

безопасността на храни и земеделска продукция, оторизирани и 

акредитирани лаборатории, където аналитичната работа е 

изключително по стандартизирани методи – международни и 

български; 

 да оценяват правилно пълноценността и безопасността на 

изследваните храни и напитки и да правят препоръки за оптимизиране 

на техния състав и технология; 

 за реализация и в сродни направления на хранителната 

промишленост – козметика, фармация и др. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

 Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър”, и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУЗ.  

 Дипломираните Магистри по Хранителна химия могат да продължат 

образованието си като докторанти във всички висши училища в Република 

България и ЕС, които провеждат обучение в професионално направление 4.2. 

Химически науки.  



Диаграма на структурата на курсовете с кредити                                               

за магистърска програма Хранителна химия, задочно обучение 

 

№ 
Код 
по 

ECTS 

Учебен 
курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извънау
диторни 

Общо 
К Фи 

АО Л С Лб СП О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-ви семестър 

1   Хранителна химия 75 30 0 45 165 240 8 И 

2   
Химия на 
хранителните 
продукти І част 

30 15 0 15 120 150 5 И 

3   
Хранене и хигиена 
на храните 

45 30 15 0 165 210 7 И 

4 
 

Избираема 
дисциплина І 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

5   
Научно 
изследователска 
практика І 

45 0 0 45 135 180 6 Т 

Общо за 1-ви семестър 235 95 15 125 665 900 30  

2-ри семестър 

1   
Химия на 
хранителните 
продукти ІІ част 

75 30 15 30 135 210 7 И 

2   
Химия на 
хранителните 
добавки 

30 15 0 15 120 150 5 И 

3   
Чужди вещества в 
хранителните 
продукти 

30 15 0 15 120 150 5 И 

4   
Избираема 
дисциплина ІІ 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

5  
Научно 
изследователска 
практика ІІ 

75 0 0 75 195 270 9 Т 

Общо за 2-ри семестър 250 80 35 135 650 900 30  

Общо за целия курс на 
обучение: 

485 175 50 260 1315 1800 60 
  

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

  15 
  

Общ брой кредити: 75 



 

Студентите избират по 1 учебна дисциплина от избираемите за съответния семестър  

Избираема дисциплина І (ІІІ семестър) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
Методи за анализ на 
хранителни продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

2  
Комбинирани 
хроматографски 
техники 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

3  
Съвременни 
тенденции в 
пробоподготовката 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

4  
Стокознание на 
хранителните 
продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

5  
Химия и технология 
на ароматично-
вкусови продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

Избираема дисциплина ІІ (ІV семестър) 

1   
Метрология и 
управление на 
качеството 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

2  Функционални храни 40 20 20 0 80 120 4 Т 

3   
Етикетиране на 
храните 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

4  
Хранителна и 
питейна индустрия в 
България 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

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

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
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 до 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 на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното 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. 

Защитите на дипломни работи и държавните изпити се провеждат от 

Държавна изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешна защита на дипломна работа или успешно положен писмен 

Държавен изпит по Хранителна химия 

 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма „Хранителна химия“: 

проф. д-р Гинка Антова  

e-mail: ginant@uni-plovdiv.bg 

Телефон: 032/ 261 290   
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     ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 629 094, 629 095, 629 096 
    Ректор: (032) 631 459, 631 449  факс (032) 628 390   e-mail: pduniv@pu.acad.bg 

 
У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

Хранителна химия (за неспециалисти) 

Форма на обучение 

Задочно 

ААннооттаацциияя  

Магистърска програма „Хранителна химия” дава възможност студентите да 

придобият основни знания в областта на хранителната химия, да познават 

състава и структурата на основните компоненти на хранителните продукти, 

промените, които настъпват в тях при технологичната им преработка и 

съхранение. Основната цел на програмата е да бъдат подготвени квалифицирани 

специалисти химици за анализ и оценка на качеството на хранителните продукти, 

установяване на наличието на биологично активни вещества и добавки в храните, 

установяване на фалшификации, примеси и вредни вещества, съдържащи се в 

хранителните продукти, установяване на тяхната пълноценност, безопасност и 

токсичност, както и познаване на изискванията за рационално хранене. 

 

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

ХИМИК - ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър по хранителна химия” 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани 

бакалаври в областта на природните науки, математика и информатика, 

техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които 

обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в 

недостатъчен обем. 
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 Продължителността на обучението по магистърска програма Хранителна 

химия за неспециалисти е 2 години (4 семестъра). В учебния план за 

неспециалисти е предвидено обучение по основните химически дисциплини през 

първата година, което ще даде на студентите базова подготовка по неорганична, 

органична, аналитична химия, физикохимия и биоорганична химия, необходими за 

овладяването на надграждащото обучение по хранителна химия през втората 

година. В специализиращите лекционни курсове през втората година се изучават 

груповия и индивидуален състав на хранителните продукти с основен акцент 

върху структурните, функционалните и физикохимичните им свойства, влияещи 

върху качеството и хранителната стойност на продуктите. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 ECTS – координатор на Химическия факултет  – проф. д-р Г. 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 хранителна химия” са 

необходими 135 кредита, от тях 60 кредита се придобиват от задължителните 

фундаментални химични дисциплини, изучавани през първата година от 

обучението. Дисциплините от специализиращото обучение по Хранителната 

химия формират 60 кредита (в т. ч. 37 са от задължителни химически дисциплини 

по специалността, 15 кредита от научноизследователска практика и 8 кредита са 

от избираеми дисциплини) и 15 от дипломна работа или държавен изпит. 

 

Профил на програмата (специалността) 

 Учебният план включва 17 дисциплини, от които 13 завършват с изпит, а 4 с 

текуща оценка. 

 Задължителните фундаментални дисциплини са 44,4% от ЕCST кредитите 

по специалността, а специализираните задължителни и избираеми курсове по 

Хранителна химия заемат 33,3% от кредитите. В плана през 3-я и 4-я семестър е 

mailto:ginant@uni-plovdiv.bg
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включена и научно-изследователска практика, през която студентите провеждат 

самостоятелно изследване на определен обект. Лабораторните упражнения 

съставляват 61,0 % от общата аудиторна заетост, което спомага за формирането 

на практически умения, необходими за самостоятелна работа в лаборатория. 

 Занятията през четирите семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през втората година е предвидено 

изучаване на 2 избираеми дисциплини, които носят 6,0% от общия брой кредити. 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
 

Магистър по Хранителна химия 

1. Задълбочени познания в областта на хранителната химия и химията на 

хранителните продукти – структура, химични и физиологични свойства на 

основните нутриенти (въглехидрати, липиди, протеини), съдържание и състав на 

биологично активни вещества, както и въздействието им върху човешкия 

организъм;  

2. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и познаване 

на правилата за безопасна работа в химически лаборатории за анализ на храни; 

3. Познаване на основните физикохимични показатели, характеризиращи 

състава и свойствата на хранителните продукти; 

4. Използване на съвременни методи за анализ на хранителни продукти по 

отношение на техния състав и физикохимични показатели; 

3. Способност за обобщаване на химически данни и информация, 

интерпретация на получените резултати, даващи възможност за оценка 

качеството на хранителните продукти и тяхната автентичност; 

 5. Наблюдение, контрол и документиране на различни технологични 

процеси при производството на различни хранителни продукти;  

 6. Работа с нормативни документи – международни и български стандарти, 

регламенти и препоръки на българското законодателство и Световната здравна 

организация. 

 

Професионален профил на завършилите  

 Специалистите с квалификационна степен „Магистър по хранителна химия” 

са теоретично и практически подготвени: 

 да анализират и оценяват хранителни продукти по стандартизирани 

методи (БДС, ISO и др.); 

 за работа в държавни институции и частни акредитирани лаборатории, 

осъществяващи контрол върху качеството и безопасността на храни и 

земеделска продукция, оторизирани и акредитирани лаборатории, където 
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аналитичната работа е изключително по стандартизирани методи – 

международни и български; 

 да оценяват правилно пълноценността и безопасността на изследваните 

храни и напитки и да правят препоръки за оптимизиране на техния състав 

и технология; 

 за реализация и в сродни направления на хранителната промишленост 

– козметика, фармация, биогорива и др. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

 Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-квалификационна степен “Магистър”, и по други 

обявени магистърски програми в Химическия факултет на ПУ или други ВУ.  

 Дипломираните Магистри по Хранителна химия могат да продължат 

образованието си като докторанти във всички висши училища в Република 

България и ЕС, които провеждат обучение в професионално направление 4.2. 

Химически науки. 
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Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

за магистърска програма Хранителна химия, 

задочно обучение (за неспециалисти) 

 

№ 
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  
Биоорганична 
химия 

40 20 0 20 110 150 5 И 

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

Общо за първа година на 
обучение 

400 170 0 230 1400 1800 60  

3-ти семестър 

1   Хранителна химия 75 30 0 45 165 240 8 И 

2   
Химия на 
хранителните 
продукти І част 

30 15 0 15 120 150 5 И 

3   
Хранене и хигиена 
на храните 

45 30 15 0 165 210 7 И 
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4  
Избираема 
дисциплина І 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

5   
Научно 
изследователска 
практика І 

45 0 0 45 135 180 6 Т 

Общо за 3-ти семестър 235 95 15 125 665 900 30  

4-ти семестър 

1   
Химия на 
хранителните 
продукти ІІ част 

75 30 15 30 135 210 7 И 

2  
Химия на 
хранителните 
добавки 

30 15 0 15 120 150 5 И 

3  
Чужди вещества в 
хранителните 
продукти 

30 15 0 15 120 150 5 И 

4   
Избираема 
дисциплина ІІ 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

5   
Научно 
изследователска 
практика ІІ 

75 0 0 75 195 270 9 Т 

Общо за 4-ти семестър 250 80 35 135 650 900 30  

Общо за втората година на 
обучение: 

485 175 50 260 1315 1800 60 
  

Общо за целия курс на 
обучение 

885 345 50 490 2715 3600 120 
 

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

  15 
  

Общ брой кредити: 135 

 

Студентите избират по 1 учебна дисциплина от избираемите за съответния семестър  

Избираема дисциплина І (ІІІ семестър) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
Методи за анализ на 
хранителни продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

2  
Комбинирани 
хроматографски 
техники 

40 20 0 20 80 120 4 Т 
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3  
Съвременни 
тенденции в 
пробоподготовката 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

4  
Стокознание на 
хранителните 
продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

5  
Химия и технология 
на ароматично-
вкусови продукти 

40 20 0 20 80 120 4 Т 

Избираема дисциплина ІІ (ІV семестър) 

1   
Метрология и 
управление на 
качеството 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

2  Функционални храни 40 20 20 0 80 120 4 Т 

3   
Етикетиране на 
храните 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

4  
Хранителна и 
питейна индустрия в 
България 

40 20 20 0 80 120 4 Т 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и 
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
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 до 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. 

Критериите за формиране на оценката се обявяват в учебната програма на 

всяка дисциплина. 
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Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа и 

да получат мотивираното 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. 

Защитите на дипломни работи и държавните изпити се провеждат от 

Държавна изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. 

 

Изисквания за завършване: 

Успешна защита на дипломна работа или успешно положен писмен 

Държавен изпит по Хранителна химия. 

 

Директор (или отговорник) на програма:  

Ръководител на магистърска програма „Хранителна химия”: 
проф. д-р Гинка Антова  

e-mail: ginant@uni-plovdiv.bg 

Tелефон: 032/ 261 290 

 

mailto:ginant@uni-plovdiv.bg


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ“ 

(задочно обучение, за неспециалисти) 

 

1. Образователни цели (знания и умения, необходими за успешна 

професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) 

Образователните цели на магистърска програма „Хранителна химия“ включват: 

 задълбочени познания в областта на хранителната химия и химията на 

хранителните продукти – структура, химични и физиологични свойства на 

основните нутриенти (въглехидрати, липиди, протеини), съдържание и състав 

на биологично активни вещества (витамини, стероли, токофероли, каротеноиди, 

есенциални мастни киселини), както и въздействието им върху човешкия 

организъм;  

 теоретична подготовка върху основните компоненти и физикохимични 

показатели, характеризиращи състава и свойствата на хранителните продукти, 

както и върху промените които настъпват в тях при технологичната им 

преработка и съхранение; 

 познания върху съвременни методи за анализ на хранителни продукти по 

отношение на техния състав и физикохимични показатели; 

 умения за работа с нормативни документи – международни и български 

стандарти, регламенти и препоръки на българското законодателство и 

Световната здравна организация; 

 специфични практически умения за провеждане на химичен експеримент и 

познаване на правилата за безопасна работа в химически лаборатории за анализ 

на храни; 

 обучение върху способността за обобщаване на химически данни и 

информация, интерпретация на получените резултати, даващи възможност за 

оценка качеството на хранителните продукти и тяхната автентичност. 

2. Условия за достъп и срок на обучение 

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани 

бакалаври в областта на природните науки, математика и информатика, техническите 

науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по 

химически науки не е включено в учебните планове или е в недостатъчен обем. 

Продължителността на обучението по магистърска програма Хранителна химия 

за неспециалисти е 2 години (4 семестъра). В учебния план за неспециалисти е 

предвидено обучение по основните химически дисциплини през първата година, което 

ще даде на студентите базова подготовка по неорганична, органична, аналитична 

химия, физикохимия и биоорганична химия, необходими за овладяването на 

надграждащото обучение по хранителна химия през втората година. Образoвателните 

цели се постигат чрез провеждането на лекционни курсове, изучаващи груповия и 

индивидуален състав на хранителните продукти с основен акцент върху структурните, 

функционалните и физикохимичните им свойства, влияещи върху качеството и 

хранителната стойност на продуктите. Магистърската програма „Хранителна химия“ 

включва следните основни дисциплини: “Химия на хранителните продукти”, 



“Хранителна химия”, “Хранене и хигиена на храните”, Химия на хранителните 

добавки, Чужди вещества в хранителните продукти и Научно-изследователска 

практика. Формата на завършване е защита на дипломна работа или държавен изпит. 

Общо за целия курс на обучение студентите получават 135 кредита (60 кредита се 

придобиват от задължителните фундаментални химични дисциплини, изучавани през 

първата година от обучението и 60 кредита от дисциплините от специализиращото 

обучение по Хранителната химия (в т. ч. 37 са от задължителни химически дисциплини 

по специалността, 15 кредита от научноизследователска практика и 8 кредита са от 

избираеми дисциплини) и 15 от дипломна работа или държавен изпит). Дипломираните 

специалисти получават професионална квалификация: Магистър ХИМИК -  

ХРАНИТЕЛНА ХИМИЯ. 

Основната цел на програмата е да бъдат подготвени квалифицирани 

специалисти - химици за: 

 анализ и оценка на качеството на хранителните продукти;  

 установяване наличието на биологично активни вещества и добавки в храните; 

 установяване на фалшификации, примеси и вредни вещества, съдържащи се в 

хранителните продукти. 

 

3. Професионални компетенции 

Специалистите с квалификационна степен „Магистър по хранителна химия” са 

теоретично и практически подготвени: 

 да анализират и оценяват хранителни продукти по стандартизирани методи 

(БДС, ISO и др.); 

 за работа в аналитични лаборатории за контрол и оценка качеството на 

хранителни продукти към фирми, производители на храни; 

 да оценяват правилно пълноценността и безопасността на изследваните храни и 

напитки и да правят препоръки за оптимизиране на техния състав и технология; 

 за реализация и в сродни направления на хранителната промишленост – 

козметика, фармация, биогорива и др. 

 

Магистрите по „Хранителна химия” трябва да притежават следните специфични 

умения: 

 да осъществяват научно-изследователска и развойна дейност в областта на 

хранителната химия и да ръководят научно-изследователски екипи, 

лаборатории, фирми и др.; 

 да реализират аналитично-контролна дейност във всички сфери и на всички 

нива на производство и търговия с хранителни продукти; 

 да консултират и инспектират суровините и продуктите на хранително-

вкусовата промишленост в пътя им от производителя до крайния консуматор; 

 да правят преценки и да намират решения на проблеми по отношение на 

химичния анализ и контрол на хранителните продукти; 

 да извършват организационно-управленска дейност; 



 да решават отговорни задачи в периметъра на дейности от държавната 

администрация. 
 

4. Професионална реализация 

Придобилите образователно-квалификационна степен “Магистър” по 

„Хранителна химия“ могат да се реализират като ръководители и експерти в: 

- аналитични лаборатории за анализ и контрол на качеството на хранителни 

продукти към фирми, производители на храни; 

- държавни институции и частни акредитирани лаборатории, осъществяващи контрол 

върху качеството и безопасността на храни и земеделска продукция, оторизирани и 

акредитирани лаборатории, където аналитичната работа е изключително по 

стандартизирани методи – международни и български; 

- в научно-изследователски лаборатории в (и извън) страната. 

 

Студентите, придобили образователно-квалификационна степен “Магистър” по 

„Хранителна химия“ могат да продължат обучението си по обявените докторантски 

програми в Химическия факултет на ПУ или в други висши училища за получаване на 

образователно – научната степен “Доктор”. 
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     ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 629 094, 629 095, 629 096 
    Ректор: (032) 631 459, 631 449  факс (032) 628 390   e-mail: pduniv@pu.acad.bg 

 
У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ССппееццииааллнноосстт  

ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ (за неспециалисти) 

Форма на обучение 

задочно 

ААннооттаацциияя  

 
„Химия и екология” е от първите магистърски програми в Химическия 

факултет, избирана почти всяка година. Това се дължи на предлаганата 
специализирана подготовка в  основните направления на общата екология, 
инженерната екология, радиоекологията, химичния анализ на екологични обекти. 
Застъпени са също така важни дялове от биоиндикацията, защитени природни 
обекти, екологично право,    химия и анализ на хранителни продукти. С това се 
постига много добра теоретична и практическа надстройка над бакалавърската 
степен за студенти, които проявяват интерес към работата в научно-
изследователски и екологични лаборатории, в отделите по екология към общини и 
фирми, в различните пречиствателни станции към заводи и общини, РИОСВ, 
Басейнови дирекции и др. Завършилите придобиват съвременни теоретични и 
приложни умения, полезни за тяхната реализация като млади специалисти. 

Продължителността на обучение в магистърската програма за 
неспециалисти е две години (4 семестъра), като през първата година е 
предвидено обучение по основните химически дисциплини – неорганична, 
органична, аналитична химия, физикохимия, химия и опазване на околната среда. 
Тази базова подготовка е необходима за усвояването на надграждащото 
специализирано обучение по екология и опазване на околната среда през втората 
година.   

Досегашният опит показва, че голямо предимство на магистратурата „Химия 
и екология” е успешната реализация на завършилите студенти. Те също така 
могат да продължат обучението си за получаване на образователно-научната 
степен “Доктор” в Университета, както и в други висши училища в България или в 
чужбина. 
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ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Химик-еколог 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователно-квалификационна степен: „Магистър по химия и екология” 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават дипломирани 
бакалаври в областта на природните науки, математика и информатика, 
техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които 
обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в 
недостатъчен обем. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 ECTS – координатор на Химическия факултет  – доц. д-р В. Стефанова; e-mail: 
stefanova@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 магистърската степен са необходими 135 кредита, от тях 60 
кредита се придобиват от задължителни основни химични дисциплини, изучавани 
през първата година от обучението. Специализиращото обучение от 
задължителни химически и екологични дисциплини формира 60 кредита (33 
кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 21 
кредита от научно-изследователска практика) и 15 кредита за държавен изпит или 
защита на дипломна работа. 
 

Профил на програмата (специалността) 

 

Учебният план включва 17 дисциплини, от които 13 завършват с изпит и 4 с 
текуща оценка. 

Задължителните основни дисциплини са 44,4% от ECTS кредитите по 
специалността. Ядрото на обучителната програма, съставляващо 24,4% от ECTS 
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кредитите по магистратурата се формира от дисциплини в  шест основни 
направления на обучението по химия и екология: Обща екология, Инженерна 
екология, Радиоекология, Анализи на екологични обекти, Възобновими енергийни 
източници и Биоиндикация и екотоксикология. Лабораторните упражнения и 
научно-изследователска практика съставляват 59,7% от общата аудиторна 
заетост, което спомага за формирането на практически умения, необходими за 
самостоятелна работа в лаборатория и звена/отдели по екология. 

През време на обучението се изучават 2 избираеми дисциплини, пряко 
свързани с магистратурата (4,4% от общия брой кредити). Получените знания по 
предлаганите избираеми дисциплини допринасят за формирането на добре 
подготвени и информирани специалисти с цел успешната им реализация на 
пазара на труда. 

Научно-изследователската практика (15,6% от общия брой кредити) се 
осъществява под формата на дипломна работа или чрез изпълнение на 
поставена задача в Акредитираната лаборатория по екология на КЦМ АД, 
Пловдив, лабораториите на РИОСВ, Басейновите дирекции и други такива. 
 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 
1. Задълбочени познания върху важни принципи, теории, понятия и факти в 
химията и екологията;  
2. Способност за прилагане на получените знания за решаване на конкретни 
задачи от опазването на околната среда; 
3. Способност за оценка, интерпретация и обобщаване на химични и екологични  
данни и информация; 
4. Умения за решаване на изчислителни задачи и моделиране на екологични 
явления с използване на специализирани софтуерни продукти;   
5. Практически умения за провеждане на химичен експеримент и анализ на 
екологични обекти, и работа в химична лаборатория; 
 6. Способност за мониторинг и документиране на различни химични и екологични  
процеси;  
7. Способност за извличане и интерпретация на информация чрез наблюдение и 
контрол на различни екологични обекти; 
8. Познания за процесите, апаратите и технологиите за очистване на газови и 
течни системи и прилагането им в практиката; 
9. Теоретични знания и практически умения за работа в пречиствателни станции, 
отдели, дирекции по екология и опазване на околната среда. 
 

Професионален профил на завършилите  

 
Обучаващите се по програма за образователно-квалификационна степен 

„Магистър по химия и екология” се подготвят за следните дейности: 

 разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи апарати, процеси 
и технологии за опазване на околната среда от газови, течни и аерозолни 
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замърсители в химическата и металургична промишленост, енергетиката, 
селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и др. 

 работа в лаборатории с химическа и екологична насоченост чрез 
използването, разработването и внедряването на нови методи за анализ на 
екологични обекти; 

 работа в РИОСВ, Басейнови дирекции, фирми/отдели/звена и общини в 
областта на екологията и опазването на околната среда; 

 научно-приложни изследвания в сферата на химията и екологията и 
граничните на тях области, както и по проблеми, свързани с производството на 
химични продукти при спазване на националните и европейските норми за 
опазване на околната среда. 

 
 

Възможности за продължаване на обучението 

 
Успешно завършилите студенти могат да продължат обучението си за 

получаване на образователно-научната степен “Доктор” по обявените 
докторантури в Химическия факултет на ПУ  и други висши училища у нас и в 
чужбина (професионално направление 4.2. Химически науки).  
 
 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

 за магистратура Химия и екология  (неспециалисти), задочно обучение 

 

№ 
Код 
по 

ECTS 

Учебен курс / 
дисциплина 

Аудиторни 
Извънау
диторни 

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 
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3  Физикохимия  60 30 0 30 210 270 9 И 

4  
Химия и опазване на 
околната среда 

40 20 0 20 110 150 5 И 

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

Общо за първа година на 
обучение: 

400 170 0 230 1400 1800 60  

3-ти семестър 

1   Обща екология 40 25 0 15 140 180 6 И 

2   Инженерна екология 50 25 0 25 220 270 9 И 

3   Радиоекология 30 15 0 15 120 150 5 И 

4   
Научно-
изследователска 
практика 

40 0 0 40 170 210 7 Т 

5   
Избираема 
дисциплина I  

15 15 0 0 75 90 3 Т 

Общо за 3-ви семестър 175 80 0 95 725 900 30  

4-ти семестър 

1   
Анализ на 
екологични обекти 

40 15 0 25 140 180 6 И 

2   
Възобновими 
енергийни 
източници 

25 15 0 10 95 120 4 И 

3   
Биоиндикация и 
екотоксикология 

15 15 0 0 75 90 3 И 

4   
Научно-
изследователска 
практика 

100 0 0 100 320 420 14 Т 

5   
Избираема 
дисциплина I I 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

Общо за 4-ри семестър 195 60 0 135 705 900 30  

Общо за втора година на 
обучение 

370 140 0 230 1430 1800 60  

Общо за целия курс на обучение 770 310 0 460 2830 3600 120  

Форма на дипломиране 
Държавен изпит или 

дипломна работа 
 15 

ДИ/
ДР 

Общ брой кредити  135 
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Студентите избират  2  учебни дисциплини –  
по една през трети и четвърти семестър на обучение 

IІІ семестър 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

1  
Катализа и 
опазване на 
околната среда 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

2  
Екологично 
право 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

3 
 

Защитени 
природни обекти 15 15 0 0 75 90 3 Т 

4  
Химия на 
хранителните 
продукти 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

IV семестър 

1 
  

Твърди 
промишлени и 
битови отпадъци 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

2 

  

Енерготехнологи
чни анализи и 
екологизация на 
процесите 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

3 

  

Екологични 
оценки и 
комплексни 
разрешителни 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

4 
 

Анализ на 
хранителните 
продукти 

15 15 0 0 75 90 3 Т 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни 
упражнения)  

Извънаудиторни часове в 
семестъра:  Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка; ДР – дипломна 
работа; ДИ – държавен изпит 
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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 до 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 съдава възможност студентите да организират по-добре 
времето си и да усвоят задълбочено изучавания учебен материал.  

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 учебна дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 
(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия 
преподовотел. 

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 по обявена програма  или 
защита на дипломна работа. 

Директор (или отговорник) на програма  

доц. д-р Георги Патронов  
Консултации:  
Телефон: 032/261 411 
e-mail: patron@uni-plovdiv.bg 
 

mailto:patron@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  
” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  

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

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Химична технология 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Неорганична химична технология 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Георги Патронов 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Неорганична химична технология има за цел да запознае студентите с 

теоретичните и технологични основи, съвременното състояние и перспективите за 

развитието на неорганичните химични производства.  

В първата част са застъпени: основни въпроси на неорганичната химична технология, 

основни понятия в дисциплината, ролята, състоянието и перспективите за неорганичната 

химическа и металургична промишленост, химикотехнологични процеси и критерии за 

оценката на ефективността им, суровини и енергетика, основни процеси и апарати, 

съоръжения за химичните производства, автоматичен контрол и управление. 

Във втората част са застъпени най-важните неорганични химични производства от 

основните дялове на неорганичната технология - основен неорганичен синтез, металургия и 

силикати. 

Упражненията съдържат елементи на отделни изследователски задачи по 

съответните процеси и производства.  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 технологичните основи, съвременното състояние и перспективите за развитието на 

неорганичните химични производства у нас и в чужбина. 

2. Ще могат: 

 Ще имат подготовка за работа в лаборатории, свързани с добиване, преработка и 

реализация на суровини и готови химически продукти. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 105 ч. 

 Лекции (45 часа),  

 Лабораторни упражнения (60 часа) 
 

Извънаудиторно:  195 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Обща и неорганична 

химия, Аналитична химия и Физикохимия.  

 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да имат основни познания за химичните и физични свойства на изучаваните 

неорганични продукти, обект на Неорганичната химична технология; 

 Да имат задълбочени познания по химичната кинетика и химичното равновесие с цел 

тяхното прилагане при усвояване знанията по изучаваната дисциплина; 

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

познават и да работят с обикновено лабораторно оборудване – колби, цилиндри, 

чаши, нагревателни уреди, ексикатори, микроскопи и др.; 
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 Студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория с цел 

прилагане знанията по Аналитична химия при провеждането и контрола на химико-

технологични процеси; 

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

компютри за приложение на различни програмни системи при производството на 

неорганични химични продукти. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химическа промишленост на България 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатория, снабдени с оборудване и  реактиви за провеждане на практически занятия 

по измерване и контрол на основни параметри на технологични процеси;  

 Апаратури, моделиращи отделни технологични етапи от производства, с възможност за 

промяна на условията на процесите с цел поставяне и решаване на малки 

изследователски задачи; 

 Оборудване: металографски микроскоп, шлифовъчна машина за микрошлифове, 

полировъчна машина за микрошлифове, апаратура за определяне на въглерод по 

газообемния метод, рН-метър, апарат за измерване твърдост на метали и сплави, 

прибори за измерване и регулиране на температурата, газоанализатор тип “Орса”, 

муфелна пещ, тиглова пещ, тръбни пещи, термостат, аналитична везна, техническа везна, 

механични бъркалки и др. 

 Аудиовизуална техника за провеждане на лекции и упражнения. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Неорганична химична технология включва задълбочено запознаване на 

студентите със съвременното състояние на приложение на химичните знания в практиката. 

Условно провеждането на занятията е разделено на две части. 

В първата част са застъпени: основни въпроси на неорганичната химична технология, 

основни понятия в дисциплината, ролята, състоянието и перспективите за неорганичната 

химическа промишленост, химикотехнологични процеси (ХТП) и критерии за оценката на 

ефективността им, суровини и енергетика, основни процеси и апарати, съоръжения за 

химичните производства, автоматичен контрол и управление. 

Във втората част са застъпени най-важните неорганични химични производства: 

основен неорганичен синтез (производство на неорганични киселини – сярна, азотна, солна 

и фосфорна; производство на основи и соли – амоняк, натриева основа, амониев нитрат, 

калцинирана сода, фосфорни и калиеви торове), металургия (производство на черни метали 

– чугун, стомана; производство на цветни метали – мед, цинк), силикатни производства 

(стъкло, керамика, цимент, вар). 

Упражненията имат за цел да дадат знания и опит по част от посочените 

производства и съдържат елементи на отделни изследователски задачи по съответните 

процеси и производства.  
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Предвидени са и посещения в химични и металургични предприятия на българската 

икономика – Стъкларски завод “BA Glass” АД – Пловдив, КЦМ АД – Пловдив, Неохим АД – 

Димитровград. 

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ННееооррггааннииччннаа  ххииммииччннаа  ттееххннооллооггиияя  

Тема часове 
1. ОСНОВИ НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 
1.1. Предмет и основни задачи на неорганичната химична технология. 
Класификация. Основни понятия в дисциплината: суровини, продукти, 
полупродукти, отпадъци, химикотехнологични процеси (ХТП), технологични 
потоци, структура на неорганичните химични производства, схеми на ХТП - 
химична, принципна, технологична, енерготехнологична. Значение на 
неорганичната химическа промишленост за народното стопанство, състояние, 
перспективи и тенденции в развитието й. Основни заводи на неорганичната 
химическа промишленост в България. 

2  

1.2. 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 продукт, степен на превръщане, селективност, качество на продукта, 
производителност и мощност на реактора, интензивност; икономическа 
ефективност: себестойност на продукта, печалба, рентабилност, 
производителност на труда. 

2 

1.3. Физикохимични закономерности в НХТ. Термодинамика и кинетика на ХТП. 
Равновесие в ХТП. Термодинамичен анализ. Диаграми състав – свойство. Връзка 
между равновесната константа, степента на превръщане и технологичните 
параметри на процеса. 
Скорост на ХТП. Фактори, влияещи върху скоростта. Методи за увеличаване 
скоростта на промишлени ХТП. Интензификация и оптимизация на ХТП. 

3 

1.4. Суровини и енергетика. 
Суровини и ресурси. Класификация. Суровинният проблем – същност, развитие, 
перспективи и прогнози. Първична преработка на суровините. Флотация. 
Въздухът и водата като суровини в неорганичната химическа промишленост. 
Подготовка на водата. Механични, химични, физикохимични и биологични 
методи за пречистване. 
Енергетика на химическата промишленост. Видове източници на енергия. 
Енергийни ресурси. Рационално използване на енергията. Енергийна 
ефективност. Прогнози. 

3 

1.5. Основни процеси и апарати в химическата промишленост. 
Механични процеси и апарати. 
Хидромеханични процеси и апарати. 
Топлообменни процеси и апарати. 
Масообменни процеси и апарати и апарати. 
Алтернативни и нови процеси и методи. 
Химични реактори. Пещи. 

9 
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1.6. Автоматичен контрол, регулиране и управление на технологичните процеси 
в химическите предприятия.  
Видове контрол и регулиране на ХТП. Автоматизация на химическите 
производства. Елементи на системите за автоматично регулиране. Регулиране на 
температурата. 
Управление на производствените процеси. Използване на ЕИМ. Автоматизирани 
системи за управление на технологичните процеси. 

1 

2. ОСНОВНИ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ  ПРОИЗВОДСТВА 
2.1. Производство на сярна киселина. Суровини. Химична и принципна схеми. 
Физикохимични основи на производството на сярна киселина по контактния 
метод. Типови апарати и реактори. Технологична схема. Производство на сярна 
киселина от сяра. Тенденции в развитието на производството. 

2 

2.2. Производство на амоняк. Суровини. Химична и принципна схеми. 
Физикохимични основи на производството на амоняк от природен газ. 
Апаратура. Технологични схеми при средно налягане: опростена и 
енерготехнологична. Тенденции в развитието на амонячното производство. 

2 

2.3. Производство на азотна киселина. Суровини. Химична и принципна схеми. 
Физикохимични основи на процесите при контактното окисляване на амоняка 
до азотен оксид, азотния оксид до диоксид и абсорбция на последния. 
Технологични схеми за производство на разредена азотна киселина. Методи за 
получаване на концентрирана азотна киселина. Насоки в развитието на това 
производство. 

2 

2.4. Производство на солна киселина. Суровини. Физикохимични основи на 
синтеза на хлороводород и абсорбцията му. Апаратура. Технологична схема. 

1 

2.5. Производство на фосфорна киселина. Суровини. Методи: екстракционен и 
термичен. Теоретични основи. Апаратура. Технологични схеми. Перспективи. 

1 

2.6. Производство на минерални соли и торове. 
Методи за получаване на минерални соли и типови процеси в тези технологии. 
Производство на калцинирана сода. Суровини. Методи. Химична и принципна 
схеми на метода на Солвей. Физикохимични основи на процеса. Технологична 
схема.  
Производство на минерални торове. Класификация. Производство на: фосфорни 
(суперфосфат), азотни (амониев нитрат и карбамид), калиеви и смесени торове. 
Тенденции в развитието на тези производства. 

3 

2.7. Електрохимични производства. Основни показатели. 
Производство на натриева основа. Суровини. Методи. Физикохимични основи 
на хлоралкалната електролиза. Апаратура - вани за хлоралкалната електролиза – 
живачни, диафрагмени и мембранни. Технологични схеми. Основни насоки в 
развитието на това производство.  
Корозия на метали и неметали. Същност. Видове. Защита от корозия. Методи. 

3 

2.8. Металургия. Общи сведения. Суровини. Класификация на металите и 
процесите. Основни методи за производство на метали. 
Получаване на метали с висока чистота. Методи. 

1 
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2.9. Металургия на черните метали – производство на  чугун и стомана. 
Диаграма на състоянието на системата Fe-C. Суровини и горива в черната 
металургия. Подготовка на суровините. Химична и принципна схеми при 
производството на чугун и стомана. 
Физикохимични основи на производството на чугун. 
Основни апарати, използвани в черната металургия: доменна пещ, кислороден 
конвертор, електропещ, регенератори, агломерационна машина. 
Технологични основи на производството на стомана по различните методи: 
кислородно-конверторен, електропещен и мартенов. Сравнение на методите. 
Технологични схеми при производството на чугун и стомана. 
Видове чугуни и стомани. Приложение. 

3 

2.10. Металургия на цветните метали.  
Производство на цинк по хидрометалургичен метод. Суровини. Химична и 
принципна схеми. Основни етапи – пържене, мокро извличане, 
електроекстракция, велцуване. Технологична схема. Тенденции в развитието на 
цинково производство. 
Пирометалургично добиване на мед. Методи. Топене в летящо състояние. 
Физикохимични основи. Химична и принципна схеми. Основни етапи. 
Технологична схема. Тенденции в развитието на медно производство. 

4 

2.11. Силикатни производства. 
Класификация на силикатните изделия и материали. Диаграма на състоянието 
CaO-Al2O3-SiO2. Основни суровини, процеси и апарати в силикатните 
производства. 
Производство на керамични изделия. Методи за формуване на изделията. 
Сушене и изпичане. Порцелан и фаянс. Строителна керамика. Огнеупорни 
изделия. Нова керамика – металокерамика, абразиви и ситали. 
Производство на свързващи вещества. Вар и портландцимент. Суровини, 
процеси, апарати, принципна и технологична схема. 
Производство на стъкло. Видове стъкла. Суровини. Получаване, формуване и 
термично обработване. 

3 

Общ брой часове: 45  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл:: 

Презентация на курсова работа по предварително зададена тема от неорганичните 

производства и представяне пред колегите. 

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. 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ННееооррггааннииччннаа  ххииммииччннаа  ттееххннооллооггиияя    

Тема часове 
I. Занятие – Начален инструктаж и диаграми на състояние на двукомпонентни 
системи.  
1. Техника на безопасност при провеждане на лабораторните упражнения 
по Неорганична химична технология. 
2. Диаграми на състояние на двукомпонентни системи. 

- същност, приложение, правило за фазите на Гибс; 
- диаграма на състояние при пълна неразтворимост на компонентите в 

твърдо състояние; 

4  



7 

- диаграма на състояние при пълна разтворимост на компонентите в твърдо 
състояние; 

- диаграма на състояние при ограничена разтворимост на компонентите в 
твърдо състояние с евтектикум и перитектикум; 

- диаграма на състояние на системата желязо – въглерод. 

II. Занятие  - Методи за контрол, регулиране и управление на 
химикотехнологични процеси. 
1. Измерване на температура: течностно-стъклени термометри, 

съпротивителни термометри и  термоелектрически пирометри. 
2. Практическа част   

- измерване на температура с живачен термометър, съпротивителен 
термометър и термодвойка в статични или динамични условия и 
сравняване на показанията им.  

4  

III. Занятие - Методи за контрол, регулиране и управление на 
химикотехнологични процеси. 
1. Газов анализ: 

- Химични и физични газоанализатори. 
2. Практическа част:      

- анализ на газова смес с химичен ръчен газоанализатор тип ОРСА. 

4  

 IV. Занятие- Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Металографско изследване на метали и сплави: 

- видове диаграми на състояние и желязо-въглеродна диаграма; 
- методика на металографското изследване. 

2. Практическа част:  
- микроструктури на желязо-въглеродни сплави и сплави на цветни метали. 

4  

V. Занятие - Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Определяне общото съдържание на въглерод в сплави: 

- газообемен метод за определяне на съдържанието на въглерод в сплави. 
2. Практическа част:  

- анализиране на проби от стомана или чугун. 

4  

 VI. Занятие - Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Определяне твърдостта на метали и сплави.  
2. Практическа част:  

- изпитване на твърдост по Бринел; 

- изпитване на твърдост по Викерс. 

4  

VII. Занятие - Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Определяне корозионната устойчивост на метали в кисела среда: 

- обемен метод за определяне степента и скоростта на корозия на 
металите. 

2. Практическа част: 
- установяване корозионната устойчивост на различни метали и сплави в 

зависимост от вида, концентрацията и температурата на агресивния 
разтвор. 

 

4  
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VIII. Занятие - Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1.  Защита на металите от корозия: 

- методи. 
2. Практическа част: 

- електролизно получаване на цинково покритие на стомана при зададен 
режим на работа. 

- определяне основните показатели на процеса. 

4  

IX. Занятие – Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Обогатяване на суровините чрез флотация.  
2. Практическа част: 

- флотация на въглища; 
- определяне основните показатели на процеса; 
- определяне пепелното съдържание в изходните въглища и в получения 

концентрат. 

4  

X. Занятие - Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Извличане на вещества от твърди материали с химичнти реагенти: 

- кинетични закономерности на реакции от типа твърдо вещество и течност; 
- извличане на цинк от угарка и велц оксиди с разтвор на сярна киселина. 

2. Практическа част:  
- изследване влиянието на различни фактори върху степента на извличане 

на цинка; 
- комплексометрично определяне на цинк в неутрален цинков електролит. 

4  

XI. Занятие - Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Електроекстракция на цинк. 
2. Практическа част:  

- електроекстракция на цинк при зададен режим на работа. 
- определяне основните показатели на процеса. 

4  

XII. Занятие – Запознаване с провеждането на неорганични 
химикотехнологични процеси в реални условия. 
Посещение на КЦМ – АД, Пловдив – производство на сярна киселина и цинк 
или посещение на Неохим – АД, Димитровград – производство на амоняк, 
азотна киселина и амониева селитра. 

4  

XIII. Занятие - Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Получаване на леснотопими стъкла. 
2. Практическа част:  

- приготвяне на леснотопими  и цветни стъкла на основата на PbO, B2O3 и 
SiO2. 

- посещение на Стъкларски завод „BA Glass ” – АД, Пловдив и запознаване с 
производството на опаковъчна стъклария. 

4  

XIV. Занятие  - Химикотехнологични изчисления. Приложни компютърни 
програми.  
Материални, енергийни и ексергийни баланси на химикотехнологични 
процеси. 

6  

XV. Занятие - Семестриален заключителен колоквиум върху изработените 
лабораторни упражнения. Заверка на семестъра. 

 

2  

Общ брой часове: 60 
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В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща химичните и физични свойства 

на определен химичен продукт, обект на промишлено получаване и описание на 

технологичните методи за неговото производство. 

Курсовата работа се предава до 7-та седмица от семестъра и се представя пред студентите 

от курса под формата на презентация. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Димитров Р., 
Б. Боянов  

Неорганична химична технология 
ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

2001 

Димитров Р., Л. Радев 
Основи на химичните и 

металургичните технологии, ч.1 
София 2014 

Димитров Р., Сн. 
Магаева, Б. Боянов, Г. 
Патронов, Н. 
Молдованска 

Ръководство по неорганична химична 
технология 

ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

1997 

 Хокинг М. 
Съвременни химически технологии и 
контрол на емисиите 

Университетско 
издателство 
“Св.Св.Климент 
Охридски” 

2002 

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

Москва, “Высшая 
школа” т.1 и 2 

2002 

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

2006 

Соколов Р.С. Химическая технология Москва, “Владос” 2000 

Боянов Б. 
Процеси и апарати в химическата 

промишленост 

ПУИ ”П. 
Хилендарски”, 
Пловдив 

1998 

Под ред. на Ал. Ленчев 
Ръководство по неорганична химична 
технология, ч. І 

СУ “Кл. Охридски”, 
София 

1988 

Соколов Р.С. Практические работы по химической 
технологии 

Москва, „Владос” 2004 

Под редакцией В.С. 
Бескова 

Лабораторный практикум по общей 
химической технологии 

Москва, БИНОМ 2010 

Clements A., M. Dunn, 

V. Firth, L. Hubbard, J. 

Lazonby, D. Waddington 

The essential chemical industry 

http://www.essentialchemicalindustry.

org - online 

CIEC Promoting 

Science, University 

of York, United 

Kingdom 

2019 

Раков Э. Неорганические наноматериалы БИНОМ, Москва 2013 

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

Andrey Bulakh 
Minerals: Their Constitution and Origin 

Cambridge 

University Press, 

Cambridge 

2016 

Лучева Б., П. Илиев 
Ръководство за упражнения по 

металургия на цветните метали 
ХТМУ София 2014 

Лефтеров Д. 
Химичните елементи и техните 

изотопи 

Издателство на 

БАН „Проф. Марин 

Дринов” 

2015 

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това  

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал и помага много при разглеждане на технологичните схеми на различните 

производства.  

 Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в 

обзаведена за целта учебна лаборатория. По време на лабораторните упражнения 

студентите усвояват елементи на технологични производства, както и методи за контрол и 

управление на технологични процеси. По този начин те получават необходимите за 

успешната им реализация практически умения за по-бързо адаптиране при работа в 

производствени фирми и бързото навлизане в конкретните технологии и производства. 

Упражненията по Неорганична химична технология  са задължителни, като те 

включват: 

 запознаване с теоретичните основи на съответното упражнение и проверка на 

знанията на студентите; 

 провеждане на съответния експеримент на базата на практическото  ръководство, 

изготвено от колектива по НХТ; 

 изготвяне на протокол, в който се описва проведеният експеримент, получените 

резултати и тяхната обработка, представянето им под формата на фигури, таблици, 

графики. 

През семестъра са планирани и две посещения на заводи. 

В рамките на курса има планирана самостоятелна курсова работа. 

Всички учебни материали (лекционен курс и практическо ръководство за 

упражненията) са отпечатани и са достъпни, както в библиотеката, така и в книжарницата на 

университета. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма е включено провеждането на текущ контрол, който 

служи при успешно приключване за освобождаване от изпит по лекционния материал. 

Оценява се и самостоятелната работа на студентите от представената курсова работа.  

Дисциплината приключва с изпит (тест, съдържащ затворени и отворени въпроси), 

включващ всички теми от учебната програма.   
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Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от 

колоквиума върху лабораторните упражнения; резултати от самостоятелната курсова работа 

и резултати от крайния тестови изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на колоквиума върху лабораторните упражнения + 20% от оценката на 

курсовата работа + 50% от оценката от писмения изпит. 

 Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да 

се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

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

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  
 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

 

Гл.ас. д-р Ирена Костова......…………………….. 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  

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

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Химична технология 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Неорганична химична технология 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

трета 

ССееммеессттъърр  

VI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

10 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Георги Патронов 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът по Неорганична химична технология има за цел да запознае студентите с 

теоретичните и технологични основи, съвременното състояние и перспективите за 

развитието на неорганичните химични производства.  

В първата част са застъпени: основни въпроси на неорганичната химична технология, 

основни понятия в дисциплината, ролята, състоянието и перспективите за неорганичната 

химическа и металургична промишленост, химикотехнологични процеси и критерии за 

оценката на ефективността им, суровини и енергетика, основни процеси и апарати, 

съоръжения за химичните производства, автоматичен контрол и управление. 

Във втората част са застъпени най-важните неорганични химични производства от 

основните дялове на неорганичната технология - основен неорганичен синтез, металургия и 

силикати. 

Упражненията съдържат елементи на отделни изследователски задачи по 

съответните процеси и производства.  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 технологичните основи, съвременното състояние и переспективите за развитието на 

неорганичните химични производства у нас и в чужбина. 

2. Ще могат: 

 Ще имат подготовка за работа в лаборатории, свързани с добиване, преработка и 

реализация на суровини и готови химически продукти. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 55 ч. 

 Лекции (25 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  245 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 

 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Обща и неорганична 

химия, Аналитична химия и Физикохимия.  

 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да познават основните познания за химичните и физични свойства на изучаваните 

неорганични продукти, обект на Неорганичната химична технология; 

 Да имат задълбочени познания по химичната кинетика и химичното равновесие с цел 

тяхното прилагане при усвояване знанията по изучаваната дисциплина; 

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

познават и да работят с обикновено лабораторно оборудване – колби, цилиндри, 

чаши, нагревателни уреди, ексикатори, микроскопи и др.; 
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 Студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория с цел 

прилагане знанията по Аналитична химия при провеждането и контрола на химико-

технологични процеси 

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

компютри за приложение на различини програмни системи при производството на 

неорганични химични продукти. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Химическа промишленост на България 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатория, снабдени с оборудване и  реактиви за провеждане на практически занятия 

по измерване и контрол на основни параметри на технологични процеси;  

 Апаратури, моделиращи отделни технологични етапи от производства, с възможност за 

промяна на условията на процесите с цел поставяне и решаване на малки 

изследователски задачи; 

 Оборудване: металографски микроскоп, шлифовъчна машина за микрошлифове, 

полировъчна машина за микрошлифове, прибори за измерване и регулиране на 

температурата, газоанализатор тип “Орса”, муфелна пещ, тиглова пещ, тръбни пещи, 

термостат, аналитична везна, техническа везна, механични бъркалки и др. 

 Аудиовизуална техника за провеждане на лекции и упражнения. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Неорганична химична технология включва задълбочено запознаване на 

студентите със съвременното състояние на приложение на химичните знания в практиката. 

Условно провеждането на занятията е разделено на две части. 

В първата част са застъпени: основни въпроси на неорганичната химична технология, 

основни понятия в дисциплината, ролята, състоянието и перспективите за неорганичната 

химическа промишленост, химикотехнологични процеси (ХТП) и критерии за оценката на 

ефективността им, суровини и енергетика, основни процеси и апарати, съоръжения за 

химичните производства, автоматичен контрол и управление. 

Във втората част са застъпени най-важните неорганични химични производства: 

основен неорганичен синтез (производство на неорганични киселини – сярна, азотна, солна 

и фосфорна; производство на основи и соли – амоняк, натриева основа, амониев нитрат, 

калцинирана сода, фосфорни и калиеви торове), металургия (производство на черни метали 

– чугун, стомана; производство на цветни метали – мед, цинк), силикатни производства 

(стъкло, керамика, цимент, вар). 

Упражненията имат за цел да дадат знания и опит по част от посочените 

производства и съдържат елементи на отделни изследователски задачи по съответните 

процеси и производства.  

Предвидени са и посещения в химични и металургични предприятия на българската 
икономика – Стъкларски завод “BA Glass” АД – Пловдив и КЦМ АД – Пловдив. 
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Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ННееооррггааннииччннаа  ххииммииччннаа  ттееххннооллооггиияя  

Тема часове 

1. ОСНОВИ НА НЕОРГАНИЧНАТА ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 

1.1. Предмет и основни задачи на неорганичната химична технология. 

Класификация. Основни понятия в дисциплината: суровини, продукти, 

полупродукти, отпадъци, химикотехнологични процеси (ХТП), технологични 

потоци, структура на неорганичните химични производства, схеми на ХТП - 

химична, принципна, технологична, енерготехнологична. Значение на 

неорганичната химическа промишленост за народното стопанство, състояние, 

перспективи и тенденции в развитието й. Основни заводи на неорганичната 

химическа промишленост в България. 

1  

1.2. Химикотехнологични процеси и критерии за оценка на ефективността им. 

Видове технологични процеси. Материални и енергийни баланси. Технико-

икономически показатели на производството: разходни коефициенти, добив на 

продукт, степен на превръщане, селективност, качество на продукта, 

производителност и мощност на реактора, интензивност; икономическа 

ефективност: себестойност на продукта, печалба, рентабилност, 

производителност на труда. 

1 

1.3. Физикохимични закономерности в НХТ. Термодинамика и кинетика на ХТП. 

Равновесие в ХТП. Термодинамичен анализ. Диаграми състав – свойство. Връзка 

между равновесната константа, степента на превръщане и технологичните 

параметри на процеса. 

Скорост на ХТП. Фактори, влияещи върху скоростта. Методи за увеличаване 

скоростта на промишлени ХТП. Интензификация и оптимизация на ХТП. 

1 

1.4. Суровини и енергетика. 

Суровини и ресурси. Класификация. Суровинният проблем – същност, развитие, 

перспективи и прогнози. Първична преработка на суровините. Флотация. 

Въздухът и водата като суровини в неорганичната химическа промишленост. 

Подготовка на водата. Механични, химични, физикохимични и биологични 

методи за пречистване. 

Енергетика на химическата промишленост. Видове източници на енергия. 

Енергийни ресурси. Рационално използване на енергията. Енергийна 

ефективност. Прогнози. 

1 

1.5. Основни процеси и апарати в химическата промишленост. 

Механични процеси и апарати. 

Хидромеханични процеси и апарати. 

Топлообменни процеси и апарати. 

Масообменни процеси и апарати и апарати. 

Алтернативни и нови процеси и методи. 

4 
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Химични реактори. Пещи. 

1.6. Автоматичен контрол, регулиране и управление на технологичните процеси в 

химическите предприятия.  

Видове контрол и регулиране на ХТП. Автоматизация на химическите 

производства. Елементи на системите за автоматично регулиране. Регулиране на 

температурата. 

Управление на производствените процеси. Използване на ЕИМ. Автоматизирани 

системи за управление на технологичните процеси. 

1 

2. ОСНОВНИ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ  ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Производство на сярна киселина. Суровини. Химична и принципна схеми. 

Физикохимични основи на производството на сярна киселина по контактния 

метод. Типови апарати и реактори. Технологична схема. Производство на сярна 

киселина от сяра. Тенденции в развитието на производството. 

1  

2.2. Производство на амоняк. Суровини. Химична и принципна схеми. 

Физикохимични основи на производството на амоняк от природен газ. Апаратура. 

Технологични схеми при средно налягане: опростена и енерготехнологична. 

Тенденции в развитието на амонячното производство. 

1  

2.3. Производство на азотна киселина. Суровини. Химична и принципна схеми. 

Физикохимични основи на процесите при контактното окисляване на амоняка до 

азотен оксид, азотния оксид до диоксид и абсорбция на последния. Технологични 

схеми за производство на разредена азотна киселина. Методи за получаване на 

концентрирана азотна киселина. Технологични схеми. Насоки в развитието на 

това производство. 

1 

2.4. Производство на солна киселина. Суровини. Физикохимични основи на 

синтеза на хлороводород и абсорбцията му. Апаратура. Технологична схема. 

1 

2.5. Производство на фосфорна киселина. Суровини. Методи: екстракционен и 

термичен. Теоретични основи. Апаратура. Технологични схеми. Перспективи. 

1 

2.6. Производство на минерални соли и торове. 

Методи за получаване на минерални соли и типови процеси в тези технологии. 

Производство на калцинирана сода. Суровини. Методи. Химична и принципна 

схеми на метода на Солвей. Физикохимични основи на процеса. Технологична 

схема.  

Производство на минерални торове. Класификация. Производство на: фосфорни 

(суперфосфат), азотни (амониев нитрат и карбамид), калиеви и смесени торове. 

Тенденции в развитието на тези производства. 

2 

2.7. Електрохимични производства. Основни показатели. 

Производство на натриева основа. Суровини. Методи. Физикохимични основи на 

хлоралкалната електролиза. Апаратура - вани за хлоралкалната електролиза – 

живачни, диафрагмени и мембранни. Технологични схеми. Основни насоки в 

развитието на това производство.  

2 
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Корозия на метали и неметали. Същност. Видове. Защита от корозия. Методи. 

2.8. Металургия. Общи сведения. Суровини. Класификация на металите и 

процесите. Основни методи за производство на метали. 

Получаване на метали с висока чистота. Методи.  

1 

2.9. Металургия на черните метали – производство на  чугун и стомана. 

Диаграма на състоянието на системата Fe-C. Суровини и горива в черната 

металургия. Подготовка на суровините. Химична и принципна схеми при 

производството на чугун и стомана. 

Физикохимични основи на производството на чугун. 

Основни апарати, използвани в черната металургия: доменна пещ, кислороден 

конвертор, електропещ, регенератори, агломерационна машина. 

Технологични основи на производството на стомана по различните методи: 

кислородно-конверторен, електропещен и мартенов. Сравнение на методите. 

Технологични схеми при производството на чугун и стомана. 

Видове чугуни и стомани. Приложение. 

2 

2.10. Металургия на цветните метали.  

Производство на цинк по хидрометалургичен метод. Суровини. Химична и 

принципна схеми. Основни етапи – пържене, мокро извличане, 

електроекстракция, велцуване. Технологична схема. Тенденции в развитието на 

цинково производство. 

Пирометалургично добиване на мед. Методи. Топене в летящо състояние. 

Физикохимични основи. Химична и принципна схеми. Основни етапи. 

Технологична схема. Тенденции в развитието на медно производство. 

2 

2.11. Силикатни производства. 

Класификация на силикатните изделия и материали. Диаграма на състоянието 

CaO-Al2O3-SiO2. Основни суровини, процеси и апарати в силикатните 

производства. 

Производство на керамични изделия. Методи за формуване на изделията. 

Сушене и изпичане. Порцелан и фаянс. Строителна керамика. Огнеупорни 

изделия. Нова керамика – металокерамика, абразиви и ситали. 

Производство на свързващи вещества. Вар и портландцимент. Суровини, процеси, 

апарати, принципна и технологична схема. 

Производство на стъкло. Видове стъкла. Суровини. Получаване, формуване и 

термично обработване. 

2 

Общ брой часове: 25  

  

  

  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  
Осъществява се текущ контрол по време на упражненията. 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ННееооррггааннииччннаа  ххииммииччннаа  ттееххннооллооггиияя    

Тема часове 
I. Занятие – Начален инструктаж и диаграми на състояние на двукомпонентни 
системи.  
1. Техника на безопасност при провеждане на лабораторните упражнения 
по Неорганична химична технология. 
2. Диаграми на състояние на двукомпонентни системи. 

- същност, приложение, правило за фазите на Гибс; 
- диаграма на състояние при пълна неразтворимост на компонентите в твърдо 

състояние; 
- диаграма на състояние при пълна разтворимост на компонентите в твърдо 

състояние; 
- диаграма на състояние при ограничена разтворимост на компонентите в 

твърдо състояние с евтектикум и перитектикум; 
- диаграма на състояние на системата желязо – въглерод. 

5  

II. Занятие - Методи за контрол, регулиране и управление на 
химикотехнологични процеси. 
1. Измерване на температура: течностно-стъклени термометри, 

съпротивителни термометри и  термоелектрически пирометри. 
1. Газов анализ: 
 Химични и физични газоанализатори. 

2. Практическа част   
- измерване на температура с живачен термометър, съпротивителен 

термометър и термодвойка в статични или динамични условия и сравняване 
на показанията им.  

- анализ на газова смес с химичен ръчен газоанализатор тип ОРСА. 

5  

 IІІ. Занятие- Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Металографско изследване на метали и сплави: 

- видове диаграми на състояние и желязо-въглеродна диаграма; 
- методика на металографското изследване. 

2. Практическа част:  
- микроструктури на желязо-въглеродни сплави и сплави на цветни метали. 

5  

ІV. Занятие - Методи за изследване и защита на метали и сплави. 
1. Определяне корозионната устойчивост на метали в кисела среда: 

- обемен метод за определяне степента и скоростта на корозия на металите. 
2. Практическа част: 

- установяване корозионната устойчивост на различни метали и сплави в 
зависимост от вида, концентрацията и температурата на агресивния разтвор. 

5  

V. Занятие - Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Електроекстракция на цинк. 
2. Практическа част:  

- електроекстракция на цинк при зададен режим на работа.  
- определяне основните показатели на процеса. 

- посещение на КЦМ – АД, Пловдив и запознаване с производството на сярна 
киселина и цинк.  

5  
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VІ. Занятие – Изследване на неорганични химикотехнологични процеси. 
1. Получаване на леснотопими стъкла. 
2. Практическа част:  

- приготвяне на леснотопими  и цветни стъкла на основата на PbO, B2O3 и SiO2. 

- посещение на Стъкларски завод „BA Glass ” – АД, Пловдив и запознаване с 
производството на опаковъчна стъклария. 

- Заверка на семестъра. 

5  

Общ брой часове: 30 

 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Димитров Р., 
Б. Боянов  

Неорганична химична технология 
ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

2001 

Димитров Р., Л. Радев 
Основи на химичните и 

металургичните технологии, ч.1 
София 2014 

Димитров Р., Сн. 
Магаева, Б. Боянов, Г. 
Патронов, Н. 
Молдованска 

Ръководство по неорганична химична 
технология 

ПУИ “П. 
Хилендарски” 
Пловдив 

1997 

 Хокинг М. 
Съвременни химически технологии и 
контрол на емисиите 

Университетско 
издателство 
“Св.Св.Климент 
Охридски” 

2002 

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

Москва, “Высшая 
школа” т.1 и 2 

2002 

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

2006 

Соколов Р.С. Химическая технология Москва, “Владос” 2000 

Боянов Б. 
Процеси и апарати в химическата 

промишленост 

ПУИ ”П. 
Хилендарски”, 
Пловдив 

1998 

Под ред. на Ал. Ленчев 
Ръководство по неорганична химична 
технология, ч. І 

СУ “Кл. Охридски”, 
София 

1988 

Соколов Р.С. Практические работы по химической 
технологии 

Москва, „Владос” 2004 

Под редакцией В.С. 
Бескова 

Лабораторный практикум по общей 
химической технологии 

Москва, БИНОМ 2010 

Clements A., M. Dunn, 

V. Firth, L. Hubbard, J. 

Lazonby, D. Waddington 

The essential chemical industry 

http://www.essentialchemicalindustry.

org - online 

CIEC Promoting 

Science, University 

of York, United 

2019 

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

Раков Э. Неорганические наноматериалы БИНОМ, Москва 2013 

Hans-Rudolf Wenk, 

Andrey Bulakh 
Minerals: Their Constitution and Origin 

Cambridge 

University Press, 

Cambridge 

2016 

Лучева Б., П. Илиев 
Ръководство за упражнения по 

металургия на цветните метали 
ХТМУ София 2014 

Лефтеров Д. 
Химичните елементи и техните 

изотопи 

Издателство на 

БАН „Проф. Марин 

Дринов” 

2015 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация. Това  

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал и помага много при разглеждане на технологичните схеми на различните 

производства.  

 Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в 

обзаведена за целта учебна лаборатория. По време на лабораторните упражнения 

студентите усвояват елементи на технологични производства, както и методи за контрол и 

управление на технологични процеси. По този начин те получават необходимите за 

успешната им реализация практически умения за по-бързо адаптиране при работа в 

производствени фирми и бързото навлизане в конкретните технологии и производства. 

Упражненията по Неорганична химична технология  са задължителни, като те 

включват: 

 запознаване с теоретичните основи на съответното упражнение и проверка на 

знанията на студентите; 

 провеждане на съответния експеримент на базата на практическото  ръководство, 

изготвено от колектива по НХТ; 

 изготвяне на протокол, в който се описва проведеният експеримент, получените 

резултати и тяхната обработка, представянето им под формата на фигури, таблици, 

графики. 

В рамките на курса са планирани и две посещения на заводи. 

Всички учебни материали (лекционен курс и практическо ръководство за упражненията) са 

отпечатани и са достъпни, както в библиотеката, така и в книжарницата на университета. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценява се самостоятелната работа на студентите по време на практическите 

упражнения.  

Дисциплината приключва с изпит (тест, съдържащ затворени и отворени въпроси), 

включващ всички теми от учебната програма.  
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 Студентите могат да получат информация за резултатите от писмените си работи и да 

се запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на 

провеждане на семестриалния изпит. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  
 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

 

Гл.ас. д-р Ирена Костова......…………………….. 
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2. Medutluucxa KogvemuKa - Marr.rcrlpcKa flporpaMa Me4rquucra xllul,u

(us6zpaen, pe.qoBHo o6y.relrue);

3. Me,qnquncxa Ko3Me'r'r{Ka - Marr.rcrtpcra rrporpzua Me.qurluncKa xuMu.f,

(us6upaeu, 3a,(oqHo o6yreuue);

Hauparennre upeflopbKr,r or IorI. A-p Pyr*rrua Baxancra rr AorI. A-p flJraMeH Anrelon

ca B3eTr, IIoA BHr.rMaHxe I,I ca HarrpaBeHr,r cboTBeTHr.rTe KopeKrlr.rH.



C:reA o6crNrane, KareapeHrrrr c6Ber e.qrrHoayrnHo ,pue upe,.noxenure yve6ur
lporpaMx or aorl. A-p Crela Crarxora.

Penrenue: KC npe.qnara Ha <DC:

.{a npuelre pa-rpa6orennre or AorI. a-p Crena Cra.rxona yve6uu nporparr,ra uo
opeanuvua xuvru, 3a vqumen no nbtut u ona3aale Ha oKorHamo cpeda; Medu4uncxa

KunlemuKa 3a MarxcTbpcxa flporpaua Me.ququucKa xr,rMrr, (pe4osgo u 3a,qorrHo o6y.reuue)

13.02.2020 r.

rp. fhon4un (r:t. ac. g-p .{
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xl4M14LtECKh

OpraHHqHa xhMha

HanpaBneHre (Ha

4.2 Xrn^x,recxr xayxr

Cnequaaxocr

MeAxqxHcKa xurutn (pe4oeHo o6yveHre)

onhcAHhE

Hanr'aexoaaxl,le aa

Me4rqrxcxa Ko3Merhxa

Ha Hypca

Tun xa xypca

14a6rpaervr

PaBHHu.le Ha (oKc)

MATI,,ICTbP

Fo4uxa ua

flrpaa

CeMecrbp

Spoi ECTS KpeAhrh

5

HMe Ha ,eKTopa

Aoq. A-p Crena Crarxosa-A6erxe



Yre6xr peaynrarh 3a Kypca

Llenra Ha Kypca no MeAXqHHcxa xo3MeTxxa e Aa AaAe Ha cryAeHThre ocHoBHh no3HaHhfl
orHocHo crpoexa, crpy(rypara, csoifiaara 14 npr4noxeHrero Ha npeAcraBhrenx Ha ocHoBH!4 rpynh
6ronorrqso aRTlrBHh Beulecr,a, r3no.n3BaHr B MeAxqxHc*ara xo3MerlKa. Aa AaAe rxQoprvraqrr
3a ocHoBHr4 $nzuuau A xrlMuqHt4 MerOAr 3a ers4eicreue Brpxy Roxara, Kocara x Hoxrxre. Aa
npeAcraBr xnacHqecKx t4 cb8peMeHHl.t npra6opra x anaparH ,l3no,rt3BaHrl:a pexa6r.nrraqrr, xaxro ]4

xt4Ml4'{ec([Te KoHcyMaTr4EH h3no,n3BaHx oT Tfl X.

VcgoseaHelo Ha cneqhQuqHara repMrHonortas, Ha MeroArre 3a ]r3orxpaHe, QopruynrpaHe I
r43c.neABaHe Ha csoifisara Ha EAB 3a MeAxql4Hcxara Ko3MerhKa, ul,e pa3uuprr 14 Aont,nHsr
3HaHr4f,Ta Ha CryAeHTrre npu406ntu B ocHoBHhre KypcoBe no clHTe3 Ha 6nonotnyao at<tna},u
BeqecrBa, XpoMarorpaScxr MeroAl4 BbB Qaprraaqearrvt rn aHanra.

Konnnerexuru

Vcneulxo 3aB'bpr.rJhnhre o6yvexlrero no raar yve6xa At4c\AnnAHa

L. l4e 3Hof,mi

CneqrQravHara repMAHo noru+ B MeArqhHc(ara xo3Merhxa.
CTpoexa, crpyxrypara, caoicraara r npl4.noxeHfiero Ha npeAcraBhrenx Ha ocHoBHr rpyn,,
6Honorr,.I-to a HTI,I BH14 cbeAhHeH rn h3non3BaHh B MeAHqx HcKara ko3Merrka.
Merogrre sa $rruvuo r xl4Mr4r{Ho ata4eficrare B}pxy Koxara, Kocara }4 Hoxrlre.

2. l4e Mozom:

) 4a nplraarar ocHoBHhre MeroAx 3a h3creABaHe Ha caoficrsata Ha xo3Mer,qH!4Te npoAyxrx.
F 4a npaenr oqeHXa Ha cypoBxHx :a neqe6xr xo3Merr4qHh npoAyxrr.
F.{a 4aear rHQopanaqr,rn 3a axruBHhre KoMnoHeHTr B Ko3MerHqHu npoAyKrx c

aeve6Ho 4e crane.
F 4a npe4craenr H cbnocraBsr xo3Merl4qHh npoAyr{Tr4 h Mapx},r.

143BbHayAhropHo: 90q
o Camocrontenua noAroroBKa
o Koxcynraqrr

llpegaaprreann h3xcKBaHhff (rnaxnn h yMeHhn or npeAxoAHoro o6yveune)

) 3a4tnxrrerro x3l4cKBaHe e cryAeHrxre Aa ca u3yqa8an'4 xypcoBere no: AHonumu.tHa
xuuua, Opeoxuuxa xunun u OuguHoxuMun.

Cry4errnre rpn6ea Aa l4Mar no3HaHtan no cneAH]4re reMr:

) 4a rmar ra4tl6o,{eHh nogHaxhn no opyxrypa r caoicrea Ha 6roaornqHo-axr}renlt
BeqecrBa

Ayguropxo:60v.
. .fleKqr4h (30 v aca ),
o /ia6oparopni4 ynpax(HeH r (30.raca)

HaquH xa



) ,{a ena4enr ruuoro go6pe xxMrr{Hara repM}.lHolortas I HoMeHxnarypa
) p,a nosraear 6uoxrrvrrqsrle npoqec!4

fl penoptvaxra na6npaerur nporpaMHx KoMnoHeHTlr

6uoxnM,he, MonexynHa crpykrypa r 6uonorrvHo 4e ctene, Xurvrna Ha npxpoAHhre BeqecrBa

TexH14qecKo ocurypFBaHe xa o6yvenxero
D ,fia6oparopr,rn, caa6gew c o6opy4aaue h peaKrrBh 3a chHTe3, A3OnApaHe A

n peq hcTBaHe Ha 6rionorhq Ho aKT!4BHh Beqecr8a;
F [lpenaparopHa ra6oparoprn oxoMnneKToBaHa c Aecrhnarop, Ba(yyM h3naphre,n, BoAHh

6anr r y,rrrpaaayxoaa 6axn 3a excrpaxq fl;
F V,{e6xa sa.na, cxa64exa c o6opy4eaxe 3a MynrhMeAhIHa npe3eHraqxn;
F Ha6op orerephqHh Macna, A3orarn, Bocbqh h Ap.3a AeMoHcraqrfl.

Kypcur exnlolea ayAhropHt4 neKL\uA 11 ra6oparopul.r ynpaxHeHHe. .IlexqroHxtnr xypc
o6xBaqa no3HaHxfl no ocHoBHH TepMxH14, t,l3non3BaHr B AepMaronorxgra. ct4creMarhqHo
pa3rnexAa ctcraBa r ceoicrsara Ha ocHoBHl4Te rpynn ,uonornuao aKTnBHr4 BeqecrBa, r3nor3BaHr
I MeAxLll4HCXara KosMerrHa. BHAoBere cypoExH14 r43no.fl3BaHx B XO3MerrqHxre npoAyKrl4 ca
Hnach0uq,lpaHrl no npo[3xoA x npr4noxeHtae. npupoAHfiTe h C]4HTel4qHr 6r.ronorlqHo axr]4sx14
Bel4ecrBa ca npeAcraseHl4 B 3aB}4CI4MOCT OT TflXHOTO 4eiCreUe - aHTl,loKcuAaHT[, KOHCepBaHT]4,
BUlaMt4HA, eB3,1Mr4 14 gp. cry4eHrure npr,qo6uear 3HaHrn 3a xai-qecro cpelqaH14 AepMaronor[qHx
npo6nemr, o6exr Ha MeA'lqxHcxara Ko3Mer]4Ka Karo ncopra3rc, ex3eMa, AepMarhr, axue, ce6opea,
npo6neulr c n14rMeHraqhara h Ap. Pa3rnexAar ce ocHoBHt.tre anaparr h npoqeAypl4 B

MeAxquHcHara Ho3Merk(a - na3ept,l, ynrpa3ByK, fioHoQopesa, .(,apconeaa, MhxporoxoBa
crunynaqvF. l.1 Ap. Kypcbr BRn0qBa Ha6ro4eure h AeMoHcrpaqxf, Ha AepMoaHan]i3a - ce6ym-
Merep, HrBo Ha xxAparaqnn I 4p. /la60paropurre ynpa*(HeHl4F AeMoHcrphpar cxHrerhqH'1 MeroAr4,
eRcrpaKqhoHHt4 r AecrxnaqhoHHtl MeroAr4 3a U3onIpaHe sa 6ronorrqHo aKTHBHH BeU-{eCTBa,

3acruneun ca ocHoBH14 xpot.rrarorpaQcxr rexH,1K14 - r-urxocnoiua ,r npenaparrlBHa KonoHHa
xporuarorpa$rn. cnexrpoQoroMeprpt4qH|4 MeroAl4 3a r3cneABaHe Ha aHTr.10r(crAa HTHa r
paAxxanynaBFU{a al{T}.1 BHocr.

Teuamuqxo codapxonue uo yue6uama ducqunnuxa

Afilexqrau no Megnqrncxa Ko3MerhKa

Terna

1.Koxa. CTpoex Ha Koxara. l43rpaxa,aq[ Beu{ecrsa r 3HaqeHre Ha Ko)t{Hl.rTe cnoese. Koxsr.r
npt,tAarbqll - xr4M],lqeH cbcraB Ha MacrHrre xre3r,t, r(ocMrre r HoKTrlTe. Ougtonorrg xa

'{oBeuJxara xoxa. ncopxa3hc. Exaema.,0,epruart,tr.

2. Ko3MerrqH}4 Qopmra - EhAoBe: Ma3, KpeM, ren, nocHoH, ToHxx, Mac./to, BoAa. XhM}4qeH

ctcra e r Qu:rxo-xr4MHq H14 xapakrepxcrt4tu4 t4 A3t4cRBaHrl,A.

3. OcHoBHx cypoor4H14 x Marepralr [3nor3BaHr B MeAxqtlHcKara Ko3Merrxa - napaQraHt,

Ma3HlrHrl, BOsbt{H, eMyrraropu, BoAV, erepxqH[ Macna, excrpaKT]t, ,eRapcrBeHH BeuJ,ecTBa I
Ap.

qacoBe

2

2



4. MeroAh 3a no.nyqasaHe I xrM]4qeH cbcraB Ha eKcrpa(qhoHHx npoAyxrh or neqe6Hx 2

pacTeHhfl c nphno}l{eHxe B Ko3MeThxaTa.

5. MeroAl,{ 3a nonyqaBaHe I x[Mr4qeH cbcraa Ha e(crpaxq]4oHHh npoAyHTh or xanycHr4 2

xy,nryp[ c np]4noxeH]4e B xo3MeTlKaTa.

6. Ponnra Ha BrraMhHl4Te B MeAr4qhHcxara Ho3Merr4xara. BhraMhHHh KoMnnexcx. Cnoco6r4 sa 2

nprnoxeHlie Ha MacTHopa3TBopxMrTe x EoAopa3TBoprMr4Te BrTaMt4Hx.

7. CntHqe3aqlrHh cpeAcr8a. OnpeAennHe Ha cnbH qe-npeAna:eH Qaxrop (SPF). Xrarvtr,.rHr,r A 2

QrsrvHr UV-0xnrpta - nonyqaBaHe, cgoicrsa x nphroxeHue.

8. nporrBoaneprr4qHx cpeAcrBa B MeAr4qr4HcHara ko3Merxxa. AneprhqHocr h HenoHocxMocr 2

KtM RO3MeTr,'{HhTe CpeACTBa.

9. Arruoxcr4arrHo 4eficrerae. MeroAx 3a n3cneABaHe Ha aHr]4oKchAaHTHa axrrBHocr. 2

0puoxeuue Ha aHTr4oRchAaHTr B MBAxr-lxHcxara Ko3Mert,txa.

10. AHTr6axrepxanH[ cpeAcrBa. Mnnuyun. AKHe. B]4AoBe axHe. 2

11. l-lponaaoru6rvH cpeAcrBa. Ce6oper. 2

12. Pa:crpoficrea Ha flnrMeHTaqrflTa Ha xoxara. nxrMeHrHr4 nerHa. Blrrrhro. HeBych. EeMKu. 2

XeMarxoMx. Txpoznxa3tu wxn6nropu.

13. llpluoxeHre Ha AharepMxqHrf, ToR B r{o3MerrqHrre npoqeAypx 14 BrxrHhero My Btpxy 2

xoxara. p,'apcoHear.,Q'apcoHaanraaqun. fr oHoQope:a.

14. npr4roxeH!4e Ha /la3epxre B Ho3Merhxara. BxAoBe na3epl4..na3epHa enfinaqrfl 2

15. np[noxeHxe Ha ynrpa3ByxoBh anaparh B MeAxLlxHcxara Ko3Mer]4Ka. B]BexAaHe Ha 5AB I 1

KOXaTa qpe3 ynTpa3ByK.

16. nunhHr Karo npoqeAypa B MeAlqr4Hcxara xo3MerriHara. BhAoBe nxnhHr - AXA, eH3hMeH I
n11IhHr, cpeAcrBa 3a xrMrqec|(r nHrrHr.

O6ul 6poi qacoBe: 30

tDopairn na rexyul KoHTpor:
npe3 ceMecrbpa (npea 7-ra t,t 14-ra ceAMxqa) ce npoBex(Aar ABa xonoxBt4yMa

E/ Vnpaxxexxn no yse6uara AHcqhnnhHa MeAxqxHcxa Ko3MerHKa

TEMA qacoBe

1. OcxoeHra cypoBxHx A Marepranr h3nol3BaHH B MeAxqt,tHcxara xo3Merlixa (napaQrHr,

Ma3HrH14, BOCbq[, eMynraropA, BoAtl, eTepuqH]',r macna, excrpaxru)

lloayva aa xe Ha 6opoB xoHKper.

2. Ocxosxr,l cypoBxHx A Marepy,an4 h3nor3BaHx B MeArqhHcxara Ko3Merhxa (napaQrxt't,

Ma3HxHx, BOCbr-{X, eMynraropA, BoAV, eTephqHh macna, excrpaxrr).
l43BnrqaHe Ha erepl4qHo Mac.no or MeHra 'lpe3 BoAHo-napHa p,ecrhaqt,lf,.

ANV

I,l3B.nrqaHe Ha erepxqHo Mac.no or naBaHAyna qpe3 EoAHo-napHa Aecrxaql4E.



3. Mero.qta 3a nonyqaBaHe ,l xhMr4qeH crcraB Ha eKcrpaxquoHHx npoAyHTx or nei{e6Hu
pacreHffi c npxroxeHhe a xo3MerhKara. h3onHpaHe Ha ypconoBa KrcenxHa or na8aHAynoB
qBnT.

5

4. TtHXocnoiHa xpomarorpa$ran 3a onpeAengHe HanIqIero Ha 6rororIqHoaxrrsHH
Beu{ecrBa B ekcrpaKrh. Kapaaxpon / Kapeou /Ro$ena / 6era-xaporer /
VAU

llporreoru6rvHr cpeAcrBa - cbcraB h Qopmyntpaxe.

5

5. CnexrpoQoromeprp14qHx MeroA[ 3a h3creABaHe Ha aHTuoRchAaHrHa h paA]iHanynaBsqa
A KTII BHOCT.

Oco6esocrr u npli.no)KeHI4eHa DPPH MeroAa.
nn$
Oco6eHocrr a4 npl.r,loxeHxe Ha ABTS MeroA

5

5. Xulvruqxu n Srz,wtnn Uv-$xnrpx - nonyqaBaHe, csoicrsa r npr,flo)KeHl4e.
fl onyqaBaHe Ha errrqhHaMar.
l/1nA

Aunncanuqunat f Merl.iraHrpaHHnar / Kaxaoeo macno

5

06u.q 6poi vacoee: 30

B xpar Ha BcflKo ynpaxHeHhe cn/AeBT Te nonyqaBar 3aAaqr 3a cannocronrelua pa6ora,
KOT4TO Ce npoBepn8aT u AACRyrApar no BpeMe Ha cneABaqoTo ynpax(HeHhe.

Aemop
/1. A. Xe $rq 6. M.

Aa uJyH h H

CronHoBa, An6eHa

CTonHoBa h Ap
CroflHoBa, An6eHa

CTonHoBa h Ap
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flaaxnpaat yqe6xn Aefixocrr n rrreroAh Ha npenoAaBaHe

ffi
:,::::ii"".:ll":]11"j. nonyqaBar HarneAHa npeAcraBa 3a pa3rnexAaHhE reoperhqeHMarep'4a'n' npe3 ceMecrbpa (npea 7-ra h r.4-ra ceAMhr.la) ca nnaxrpaxh ABa Kono*Br4yMa,
Haro pe3ynrar re or rexyqhfl KoHrpo,4 yqacrBar eta Qoprvrrpaxe xa xpairara oqeHKa no
Arc\Annnuara. .Ilexqrrre ca npxApyxeHA A c npat<Tt4qecKh Kypc - ynpaxHeHxfl,
npoBexAaHX e o6saae4exlr 3a Llerra yve6Hu aa60paropxx. no BpeMe Ha ra60paroparreynpaxHeHhs CryAeHrhre ycBosBar HyxHhre sa ycneuHara hM peanx3aqnn npaxrhqecxh
yMeHrln 3a MoHr paHe Ha anaparypa, AecrAna\AA, excrpakqufl, olxres, r4eHrr$xqrpaHe x
Ap. noA MeToAhqecKoro p.bKoBoACTBO Ha npenoAaBaTenr.

ynpaxHeHrFTa ca 3aAb,nxt4TenHh. 3aHFTrFTa BKntoqBar:o Teopetuvua tact
o Excneprnaexra.rHa qacr - pa6ora o exnn
o h3rolgRxe Ha nporoKon, cbAbpxaq onhcaHhe Ha npoBeAeH!4n eKcnephMeHT I

pe3yrraTa, noryqeH nph h3nr.nHeH[e Ha 3aAaqaTa.
Bo,rvxr yve6xr Marephanx (yve6xraqu, nekql4oHeH

MeTOAhXa Ha ynpaxHeHrlF; CnpaBoqHhLlh c AaHHh, noMou4Hh
noAroroBxa no Arc\AnnuHara) ca 4ocrunHu 3a cryAeHrhre.

xypc B enexrpouen Qopmar;
MaTephanh 3a caMocTofl TenHo

MeroAx x Kphrepxx Ha oqeHnaaHe

B paMKhre xa yve6nara nporpaMa ca BKroqeH[ ABa KonoKBhyMa
Tecr c orBopeHh x 3arBopeHh B-bnpoch. Texyulxsr KoHTpon hMa 3a L{e, Aa
Ha ycBorBaHe Ha npenoAaBaHtaa yve6eH Marephan.

KpaiHara oqeHxa no At4c\AnnuHara ce QopmNpa or 2
nznuta (vtnu or rexyul xoHTpon, nph oqeHKa Ha4 5.00)
aa6oparopxtre ynpaxHeH14B.

OqeHxara ce h3qhc.nnBa no cneAHara Qoprvryaa:
oLleHKa or ntnura lnnu cpeAHoaphTMerr,{Ho or ABaTa xonoKByyrvra} x 0.75 + 0.25 x
oqeHKara na6oparopxrn npaKrrKyM.

no4 Qopruara xa
npoBeph HhBoro

KOMnOHeHTa: pe3ynTarx oT
A pe3ynraru or pa6ora e

Esux Na npeno4aaaue

Etnrapcxr,r f Ntrnn cxu

hgroreha onhcaHrero

Aoq. a-p Crena CrarxoBa-A6erxe
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PaBHxule Ha (oKc)
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Yue6nu pe:yararh sa Kypca

AHoraurF

l-lenTa Ha Kypca no MeAlrq,xHcKa Ko3MeTuKa e Aa AaAe Ha cTyAeHrxre ocHoBHh no3HaHI4,

orHocHo crpoexa, crpyxrypara, cBoicraara 14 nphnolxeHt,tero Ha npeAcraBhrenh Ha ocHoBHll rpynh

6roaoruqxo aKTxBHh Ber4ecrBa, h3nor3aaHr B MeAlqhHc(ara Ko3MerI4Ka.,{a 4a4e rtQopmaqur
3a ocHoBHr4 QrsrvHr A xuMueHA MeroA 3a ers4eicreue Btpxy t(oxara, Kocara r HoKTure. Aa
npeAcraB K.nactaqecx[ 14 cbspeMeHHh npr6opr.r h anaparh h3non3saHx aa pexa6unrrau,rF, KaKTo 14

xt4M14qecx,lTe xoHcyMaThBt4 h3noI3BaHl.t oT Tnx.

ycBosBaHero xa cneqrQrsHara repMrHo./toTxr, Ha MeroAxre 3a u3o.n}4paHe, $opmynupaHe r
r3cneA8aHe xa ceoicrgata Ha 5AB, x3non3BaH14 B MeAlqxHcKara xo3Merxxa, u{e pa3uHpnr H

AonlnHsr 3HaHrFTa Ha cryAeHThre npu4o6utu B ocHoBH[Te xypcoae no Cr4HTe3 Ha 6uonoruqxo

aRT!4BHr Beqecraa r XpoaaarorpaQcxr MeroAH BbB QapMaqeBTrqHVA aHanr3 .

KoMnereHqxx

Vcneu:xo 3aBbprt.txnhre o6yqeHxero no ra3h yqe6Ha AAc\t4nnAHa:

L. l4e 3Hoami

CneqrQrruara repM14Honorlrf, B MeArqtaHcxara xo3MerxRa.

Crpoexa, crpyKrypara, cBoicrBara I nph.noxeHlero Ha npeAcraBhrenx Ha ocHoBHh rpynx

6ronorr,rHo afi xBH14 cbeAhHeH Ir 143no.n3BaHh B MeArqx Hcxara Ho3Mer]4Ha.

Mero4rre 3a 0ta3h,]Ho h xHMHqHo a'ua4e crsre Brpxy xoxara, xocara x Hoxrrre.

2. l4e Mo?om:

F p,a npunarar ocHoBHr4Te MeroAh 3a h3creABaHe xa caoisraara Ha Ko3MerrqHrre npoAyxrl4.

F 4a npaerr oqeHxa Ha cypoor4H14 sa ne,re6Hu Ro3Merl4qHr flpoAyxTx.

F,{a gaear hHQopMaLlxn 3a aKTr4BHr4Te KoMnoHeHrh B Ko3MerrqHr npoAyKTn c

neqe6Ho AeicrB,4e.
) ,{a npe4craanr h ctnocraanr Ko3MerhqH[ npoAyxrli x Mapx!4.

Ha,{xH Ha npenoAaBaHe

Ay4rropxo:30r.
. lleK\AA (15 qaca),

o ,Ila6oparopx14 ynpalxHeHhn (15 vaca)

llpeABaphrenHh u3HcKBaH14a (axaunn !r yMeHhn or npeAxoAHoro o6y.{eHxe)

F 3a,qrnxrrenxo x3xcxBaHe e cryAeHTlre A,a ca u3yqaBanl4 HypcoBere no'. AHdrumuqHct

xuMun, OpzaHu,tuo xunua u tDusur@xuMua,

CryAeHrxre rp96Ba Aa hMar no3HaHHfl no cneAHrre reMl4:

) .0,a rruar :a4tn6oqesr no3HaHhfl no crpyxrypa I ceoicrsa Ha 6[onorhqHo-axthaHh
Beqecrsa

14seuxay4uropxo: 120v
. CaMocroFTerHa noAroroBKa
. KoHcynra L+4 h



! p,a eaa4enr uHoro 4o6pe xrurqHara repMhHo,norhn h HoMeHXnarypa
) ,0,a no:Haear 6roxr,rntrqrrre npoqech

npenopbqaHh n16npaemr t4 KOMnOHeHTIT

5noxurtna, lvloneKynHa crpyxrypa r 6ronorr,rxo 4e crane, Xurrna Ha nphpoAHlare BeqecrBa

TexHh,{ecxo ocxrypnBaHe Ha o6yqeHxero

) ,fla6oparopr,r A, cHa6AeHh c o6opyABaHe h peaKrhBh 3a chHre3, v3onlpale u

npeqt.tcrBaHe Ha 6uolorrqxo axrhBHh BeqecrBa;
npenaparopHa na6oparop14s oKoMnreKToBaHa c Aecrhnarop, BaKyyM x3naprren, BIAHA
6axr r yarpaaayxosa 6aHn 3a excrpaxqun;
Vre6xa eara, cHa6AeHa c o6opy4aane 3a My,nn4MeAhlrHa npe3eHTaqhH;

Ha6op or erepraqHn Mac.fla, v3onart, Bocbqr x Ap. 3a AeMoHcraqhfl.

Ctgtpxaxne Ha Kypca

Kypcrr BxnoqBa ayAxropHx neKqAV u ra6oparopHr4 ynpaxHeH[s. .IlexqxoHHr4er Kypc

o6xeaqa no3HaHha no ocHoBHh repMtaHr,r, x3nor3BaHx B AepMaronorhnTa. CrcreMarhqHo
pa3rnexAa cbcraBa x cgoicrgara Ha ocHoBHlire rpynr 6rororrvro axrrBHr4 Beu4ecrBa, h3nor3aaHr
B MeAlqrHcKara xo3MerrKa. BxAoBere cypoBuHx r43no/l3BaHh B Ko3MeruqHr{Te npoAyKTh ca

xracrQrqrpaxn no npou3xoA r nprnoHeHxe. npxpoAHlre 14 o4HTerhqHh 6ronoruqHo axluBnr,r

Beqecroa ca npeAcraBeHx B 3asI,rcl,rMocr or rnxHoro 4eicraue - aHrl4oKcxAaHTh, (oHcepBaHrx,

BL4raMAHu, eH3hMr,r h 4p. Cry4enlare npr4o6rear 3HaHrff 3a xai-vecro cpeqaHr AepMaronor}4qHx
npo6nemlr, o6exr Ha MeArq'4Hcxara K03MerrKa Karo ncopha3tac, eK3eMa, AepMartar, axHe, ce60pea,
npo6remn c n,4rMeHTaqhrra u Ap. Pa3rnexAar ce ocHoBHxre anaparh ,r npoqeAypr4 B

MeAIL{r4HCxara xo3MeTxRa - na3epx, ynrpa3Byx, ioHo$opeaa, ,0,'apcoHaar, MHXporoxoBa

riunyna\ua 14 Ap. Kypclr BKroqBa xa6no4erre r AeMoHcrpaqun Ha AepMoaHanh3a - ce6ym-

Merep, H14Bo Ha xxAparaqxn h Ap. .na60paropHt,tTe ynpa)r(HeHxn AeMoHcrpxpar ct4HrerxqHt,l MeroAh,

e(crpa KqHoHHl-l h Aecr%naquoHH14 Mero4x 3a x3on[paHe xa 6ronoruqso axrrlBHI Beu{ecroa.

3acrunesr ca ocHoBHh xpoMarorpaQcKx rexHrlKr4 - ruuxocnoiHa ti npenaparxBHa xonoHHa

xpoMarorpaQhr. CnexrpoQorotlaeprpr4trHh MeroAr4 3a !l3cneABaHe Ha aHTxoKcxAaHrHa r
paAuxany/la Bfl u{a axTr BHocT.

Tenamuquo codbplr,lo;ue Ho y.tedHdma ducqunnuHa

A/.llexqum no Meguquncxa Ko3MerxKa

TeMa

1.Koxa. CTpoex Ha Koxara. l43rpaxAaqr4 Beu{ecrBa x 3HaqeHr4e Ha KoxHhre cnoeBe. Ko}t(Ht4

nphAartllx - x!1M!4qeH cbcraB Ha MacrHhre xue3h, KocMrre h Hoxrr4Te. Orlsl4onorlR xa

L{OEeUXara KOXa. nCOpXa314C. EXaema. flepttarrr.

qacoBe

L

2. KogMerrqHr ooprvrra - BxAoBe: Ma3, (peM, ren, ./loct4oH, ToHhK, Macno, BoAa. Xt4MhqeH 1

cucrae r Qllallxo-xhMl.,tr.iHh xa pa KTe pAc-tuKA v tl3rcraalufl-

3. OcHoBHx cypoBl4H14 x MarephanI r3no.n3BaHI B Me,q,[LlxHcxara Ko3MerhRa - napaQrHr,

Ma3HrHl4, BOCbqn, eMynraroph, BoAx, eTep[qH[ Macna, ekcTpaxTr, nexapcrBeHx Beu{ecrBa x

Ap.



4. MeroAx 3a nonyqaBaHe I x]4Mr4qeH cbcraB Ha excrpaxqhoHHx npoAyKTh or ,neqe6Hx 1

pacTeHt4, c nph,nol{eHxe a Ko3MeTIxaTa.

5. Mero,4x 3a noryqaBaHe 14 xr4Ml4.{eH cbcraa Ha excrpaKqhoHHx npoAyxrx or KanycHfi 1
(yrrypr4 c nplnoxeHre I xo3MeTxRaTa.

6. Ponnra Ha Br4TaMllHr4Te I MeAnqxHckara Ko3MerIXara. BlraMxHHl4 xoMn.neKch. Cnoco6r:a 1

npx.noxeHxe Ha MacTHopa3TBopAMAfe n BOAOpa3rEOpxMr.tTe BrTaMrHr.t.

7. CnlHqe3aulxrHx cpeAcrBa. Onpe4eanHe Ha cnbHqe-n peAnasex Saxrop (SpF). Xrrvrravxr,r h 1

Qrsrvxr UV-0hnrph - nonyqaBaHe, csoicrsa x npHnoxeHhe.

8. nporxaoaneprxqHh cpeAcrBa B MeAxqxHcxara Ko3Merhxa. Aleprrvxocr r HenoHoo4Mocr !
xtM xo3MeTl4qHt4Te cpeAcTBa.

9. Arrroxcr4aHrHo 4eicrsre. MeroAh 3a x3creABaHe Ha aHrxoKcxAaHTHa axrraHocr. 1

npt4noxeHxe Ha aHT'4o}(cl4AaHTr s MBAhtlHHcxara xo3Merhxa.

10. AHrH6aKrepxanH[ cpeAcrBa. Mw| yww. ARHe. BhAoBe aKHe. 1

11. nporhBorb6hqH,4 cpeAcrBa. Ce6opef,. 1

12. Paacrpoicrea Ha nl4rMeHTaLlhnra Ha Koxara. nrrmesrxu nerHa. BhTr4.nI4ro. HeBycx. 6eMKr. f
XeMarhoMh. Txpotuaa3tu unxn6uropn.

13. flprlnoxenre Ha AharepMxr{Hxn rok a Ro3Mer[qHlre npoqeAypl,l A BntflHuero My Brpxy 1

Koxara. A'apcoHB an, A' apco+Bant3aqxn. fr oHoOope3a.

14. npr4nox{eHue Ha .ta3ept.lre B xo3Mer}4kara. BxAose na3epx. /la3epHa enhraL{xs 1

15. npxroxeHhe Ha ynrpa3ByKo8h anapal4 B MeArqxHcxara xo3Mer[xa. BbBexAaHe Ha 5AB B 0,5

KOXaTa qpe3 ynTpa3ByR.

16. nhnhHr Karo npoqeAypa B MeAHqxHcxara Ho3Mernxara. BriAoBe nx,nxHr - AXA, eH3xMeH 0,5
nx,nIHr, cpeAcTBa 3a xhMuqecxr nt4/trHr.

O6uq 6poi vacoee: 15

Oopmr xa texyul RoHrponi
npe3 ceMecrbpa (nper 7-ra ra 14-ra ce4mraqa) ce npoBexAarABa KonoxBxyMa

6/ Ynpaxnenrn no yqe6Hara AxcqnnnHHa MeAr4qhHcKa KosMeruKa

TEMA qacoBe

1. OcHoBHl4 cypoBhHx w Mareprann [3non3BaHx B MeAxqrHcxara xo3Merhxa - (napaQrxn,
Ma3H|.lH14, EOCbqh, eMynraTopr,r, BoAx, eTepxqH14 Mac.na, excrpaxrN)

lloayvaeaxe Ha 6opoB r{oHKper.

AAA

l43B.nl4,{aHe Ha ereph'{Ho Macro or MeHTa qpe3 BoAHo-napHa Aecr[aqrfl.

5



2. MeroAx 3a nonyqa,aHe l..r xhMr4qeH cbcraB Ha excrpa*qhoHHl4;po ;;;;;;;;6Hr4
pacreHxr c nphnoxeHxe B xo3Merxxara. ly'3onl4paHe Ha ypconoBa xhce.nhHa or naBaHAynoB
qenr' Ttxxocnofixa xporvrarorpaQxn 3a oflpeAerflHe Hanxqhero Ha 6honorrqHoaxrhsxr
BeqecTBa B eRcrpaxTx.
Thttaon e 

^aacno 
or i au{epxa / EereHo,n a iitacno or xapa^aOran

3. flpouaoru6ravHh cpeAcrBa - cbcraB h Qoprvrynr,rpa He.
ANA

Xt4MxqHr n Suzntau UV-Qrnrpra - nonyqaBaHe, csoicraa h npx.noxeHxe.
Auuncannqnnat f KaRaoBo Macno

O6q 6poi vacoee:

5

5

15

B xpaR Ha Bcr*o ynpal*HeHhe cryAeHrrre nonyqaBar 3aAaqh 3a camocronre.nua pa6ora,
KOI4TO Ce npOBepflEaT A AACRyrApar no BpeMe Ha cneABauloro ynpaxHeHhe.

Aemop
I. A. XefiOrq, 6. M.
P,a u:yx r r

Crosxoaa, Ar6esa
Cror uoaa r 4p
CroflHoBa, Ar6eHa
CTo, HoBa x Ap
Perry Romanowski,
Randy Schueller

Anthony O Lenick Jr,

Thomas O Lenick

Florence Barrett-Hill

3aenoeue

Ayuncrxe Beu{ecrBa a Apyrue
npoAyRT-bx Anf, na pQomeprara

l4lonatn or ttacno+a uu u
eTephLrHoMacreHu pacf eqy.a, -,

Cypoorxo:Ha Hte 3a pacrrre.n Hx

Ma3HI,tHl4 14 eTepXqHH Macra. -,

Beginning Cosmetic Chemistry 3rd
Edition

Cosmetic Chemistry

klsdamencmeo

"Xutwa" , Mocxea

AreHqlas 7 A

AreHqrn 7 fl

Allured Pub Corp

Virtua I Beauty
Corporation

INFRMA.HC

Organic Chemistry for Cosmetic Chemists Allured pub Corp

foduno

1994

2006

2008

2009

2008

2009

ANDRE O. BAREL, MARC
p;y;.-fr;;;;i ' - Handbook of Cosmetic science and

MA'BA.H Technology, Third Edition

nnaHr4paHlr yte6xu ge nocrh H MeroAr4 Ha npenoAaBaHe

Bcnxa rearra or nporpaMara ce noAHacF Karo MynrhMeArfiHa npe:eHraqxn, Koero
no38o.[flBa cryAeHrHTe Aa nonyqaBaT Har,0eAHa npeAcraBa 3a pa3rneH{AaHhfl reopeThqeH
Marepha,n.,/'lexqrure ca nphApylHeHh h c npaRThqecKh xypc - ynpaxHeH!4n, npoBelKAaHh B

o6aase4enu 3a qenra yve6xr aa6oparoprr. [lo BpeMe Ha aa6oparopxrre ynpa]KHeHhn
cryAeHThTe ycBosBaT HyxHhTe 3a ycneuHaTa hM peanh3aqrs npaKTxqecKh yMeHr4f, 3a
MoHThpaHe Ha anaparypa, AecrAna\AA, eKcrpaKqhf,, cl4HTe3, hAeHTl,l$r,r r-1r paxe h Ap. noA
MeroAl,r'recKoTo pbKoBoAcTBo Ha npenoAa BarenR.

Ynpaxxexrrra ca 3aA'b.nxhrenHr. 3aHf,THfl Ta BK,rtroqBar:
. TeoperhqHa qacr



. EKcnephMeHTa,n Ha qacr - pa6ora B eKxn

. ,l3rorBf,He Ha nporoKo,n, cbAbpxau.{ on}4caHhe Ha npoBeAeHhR eKcnephMeHT h
pe3ynTaTa, nonyqeH npH h3n-b,nHeHre Ha 3aAaqala.
Bcrvxr yve6Hr Marepharh (yve6Hlrr4ra, .neKL{t4oHeH Kypc B eneKTpoxex Qoprvrar;

MeTOAIKa Ha ynpaxHeHhs; CnpaBoqH14qh c AaHHx, noMot4Hh MaTephanx 3a caMocToflTe.flHo
noAroroBKa no A[cqr4nnhHara) ca 4ocrunxr 3a cn/AeHThre.

Merogr x xpxrepxx Ha oqeHnBaxe

OqeHxara no Ahct4hnnrHara ce Qoprurpa or 2 KoMnoHeHTa: pesynrarr or A3nlra A
pe3ynrarh or pa6ora a la6oparopuure ynpaxHeHhs.

O4eHxara ce H3qr4cnflBa no creAHara Qopr,ayna:
oqeHKa or x3nhra x 0.75 + 0.2S x olleHKara aa6oparopxrn npaKrHKyM.

Esux ua npeno4aaaHe

Etr rapcxr,r fAurnn cxu

h3rotgnn onlicaHrero

p,oq. 4-p Crena CTarKoBa-46erxe..



,{o ,(ou. n-P Becenria KMeroB

,[exan aa XNnn'recxn <DarY.nrer

npr IIY ,,H. XrreHAaPcxu", fhoBAtrB

AOI(JIAA
or aou. a-P Baur Jlexosa

Pt xosoaurer xareaPa

O6ua n Heopraun'tHa x[MlL c Meroalxa Ha o6y'leH[ero lro xtlMl"

YBaxaeME aou. KMeroB,

Mo,rq aa sHecere BbB oC Ha XtD:a yrar,pxaasaHe la yve6ul nporpaMl{ 3a 3aabnxlreJlHlt' B6nPaeMu Ir

(DarynraruBHx axcu[IUIITHI'1, c'b IacHo yqe6Hr,, [raH 3a aonbJralTeana xsarrQflxaqfl' "Yvrte"r 
no xlulu u

orra3Bane Ha oxoJllrara cpeaa", yratpaeH Ha AKaaeMI.IqeH cbBer c [Poroxon Nq 6 or 20 01 2020 r"

I. 3armxureluu at{cu[rl;lnrrl:

l. OcHosa Ha xllMr,ttra

2. HeoPraurvHa xultlr

3. MeroANxa sa o6yl{eHxero no xuMll

4. XocnerrPaue

5. CraxaHrcxa nPaKruxa flo xl-lMl'l'

6. Texyura neaaroruqecxa npaxruxa

II. Hr6lrpaexu ancuuuuutl:

l. Erororu'lxo s'b:nuraxlle lpe o6yueHllero IIo xI-lMlt'

2. 3apaeno Bb3n[raHue qpe3 o6yveuuero no nptlpoaHtl Hayxl

3. Peuasaae na yle6rtn npo6reur u ua yve6uu saaaun flo xtlMl'l'

4. Ha6ruoaennero n eKc[epuMeHT]'T B o6yleuaero no xur'lua

5. flcrxonorxfl na o6uYaauero

6. flc[xo.norltq xa ruqHocrra

Ill. @aryrrarusuu aucuI-rnJII.IHH:

l. Merononoffl, x Meroa Ha lleaarorr'lecKl,lre u3creaBaHun

2. AcroPut Ha xuMl-Irra

Yqe6xnre [porpaM[ ca aHarof[qH[ Ha re3l{, ro

MafllcTbpcx[ nPorpaMu 3a HecneuuanHcrx'

Ilputoaceuue',
nperEc or nporot(on Nel85 /06.02.2020 r.

xoriro Xlftlttqecxuar $axylrer o6yuaaa cryaexru no

06.02.2020 r.

rp. flnoBAIrB

C yeaxexne: ,)

/aou. Bfxr "rleroaa./
Plxosoglrel xare4Pa

O6ua u neoprauuvna xlrMt n c Meroatrxa ua o6yueuuero ro xIIML'



flpenuc u:uevenue

oT 3aceAaHr.re Ha KaTe.4pa

oHxMox
or 06.02.2020 r.

Ilporoxor Il! 185

Ha 06.02.2020 r. ce [poBeAe 3aceaalrue Ha KareapeHlu cbBer Ha Kareapa ,,O6rqa ll

HeopraHurrua xlrMu, c MeroAIrKa xa o6yreuuero no xttl,rlrs".

Clcms Ha rareApenlu crser 8.

flpucrcrnar 7: ,qoq a-p Baux Jlexona,,qou. a-p ftopaarra .(ltrraona, aou. A-p flere Mapuuosa,

rrr. ac. a-p fiopaanxa Cre$anoea, rn. ac. a-p Anroanera AsreraqeBa, rn' ac' A-p farrf, Touqesa

r.r ac. A-p flaser flHen. O'rcacrsa l: m. ac. a-p Kupuna Crofinoea,

or aHeBHr.rs peA no r. 1 . Yqe6Hrl Btrrpocu

Aoq. JIeKosa flpoqere allcquflnrtHllTe, no KoI'ITo nnacr yue6uu nporpaMlr 3a

yrBrpx.qaBaHe rrr @axynrerull c6Ber, cBrJIacEo yre6eu naan 3a Ao[BJIHIrreJrHa

rraru([uraqua ,,Ywner rro xI.rMLg u ola3BaHe Ha oKoJrHara cpega", lT ntpaen ua Ara'4euuqen

caBer c [poToKoa Ns 6 or 20,01.2020 r. Yqe6nure upolpaMlr ca aHaJIoI]IqHI,I Ha re3II, no KoI'ITo

XuuuvecrurT $aKyJrrer o6yrara cryaeurl{ IIo MarIrcr6pcKI'I flporpaMl'I 3a HecrlequaJllrcru.

C.[eA nposeaeHo ulacyBzure, KareApeHI'Irr csBer flpue c'sc 7 rtaca,,sa" yre6nure

IIporpaMlr.

06.02.2020 r.

flrosAus

flporoxorvux: q,
/Murena Cranosa/



flo .Qexaua xa X<D

npu l1Y "flancnfi Xurex4apcxr,r"

Tyx

AOKNAA

or Aoq. A-p Kupna Crmrrvreo

P'uxoao4rren Ha KareApa "Axaarrrqxa xnMAA t4 xotunortpua xumun"

YBaxaeM!4 r-H AeKaH,

Ha 3aceAaHhe Ha Kare4peHrn c'bBer Ha KareApa "AHaarrr.{Ha xnMAA n xoMnorbpHa
xntana", npoBeAeHo aa 12,02.2018 r., 6nxa o6cu4eHh h eAuHoAyruHo np!4erh (10 rnaca ,,:a.,)
c.0eAHhre yve6xra nporpaaaH 3a AOnb.flHrlTE.nHA KBMI4O[4KA|-U4R "yyVlTEIl nO XVlMllfr U
OnA3BAHE HA OKO,flHATA CPEflA" (xecnequaanuul, 3aAoqHo o6yvexne:

Yve6Ha nporpaaira no AhcqhnnIH ara ,,AHonumu.ttto xuriltfl" (2O/O/3O1.

Yse6ua nporpaua no AhcqhnnhH ata ,,14x$opuaquoHHu u ,<oMyHuKoupoHHu mexHonozuu

a o6yueuuemo u po6omoma e duzumonno cpeda" (5/O/751.

Morr noco,reuure yve6ut nporpaMh 4a 6tgar BHeceHH 3a yratplKAaBaHe or OC Ha XO.

llpnaarann npenhc-x3BneqeHne or nporoxona Ha KareApeHrn c.bBer r yve6xtre
nporpaM,l.

L4.O2.202O t. PrKoBoAhren KAXKX:

pnn Cuuntunea



Ilpenac-zsoreuenrae
or sace4arrue ua KC

Ha KareApa "AHalnrnqna xulrur u KX"
or 12.02.2020

IIPOTOKOJI J\e 2

Ha 12.02.2020 r. ce npoBele 3acelarrre rra KareApeHr.r, cbBer Ha
KareApa "Aua,luruqHa xvlMyrfl. t4 KoM[Iorl,pHa xutvtus" .

O6ru crcras: 12
flpr.rcrcT rar : l0
Orcrcraat: En. Br,p6aHoBa 14 Ar. Tep:uficru no yBaxr.rreJrrra

npuqr.rH14

,(uereu peg:
r. Yqe6uu Bb[pocr4
2. TeKyqu B6[pocrr

flo 'ro.{xa 1.3 or 4Hennvs, pe1 6lxa o6crgeuu rr eAr,rHoAytxHo
nplleru (10 raaca ,,sa") cne.4uu're yqe6Hr.r nporpaMr4 :a.{OIIIbJIHZTEJIIIA
KBAJII4@pIKAUI4' "yTII4TEJI IrO XL1,]|./'L4I{ Vt OIA3BAHE HA
OKOJIHATA CPEAA" (rrecuequaluc'ru), sa1ouno o6yqeHr.re:

. Y.re6ua nporpaMa rro Ar4cuulJrr,rHara ,v4u*tumuvna xu.uufl"
(20t0/30).
. Vqe6ua rporpaMa no AucrlrrnrlHara ,,IluQop,uaquonuu u
KoMyttuKaquouHu mefl,onoeuu s ofy.reHuemo u pa6omama a duzuma ru
cpeda" (5/0/15).

flpe.qroNenurra ce o6cr,4uxa H cJreA ruracyBaHe 6rxa npueru c 10
uIaca ,,3a".

14.02.2020 llporoxorvnx: o[*
/fI.Bar,adanosa/



,{o f-x ,{eraua
na Xr,rrr.ruqecxrl $arymer
npu ITV "II. Xnreu.qapcru"

AOKNAA

or Aou. A-p H[Ha AuM.reBa

PsKoBOAr,rren KaTeApa @ugrroxuuux

Ysaxaer\,r[ r-u .{erax,

Monc Aa Blrecere rta @aryarerul4f, c6Ber Ha X(D ga o6crxAaue z
yrBBpxAaBaHe na yve6xara flporpaMa rro AI,Icq]rIrJrI,Ixata (DrlslrxoxxMl{, 3a

npr.r4o6uaane Ha Ao[sJIIrI{Tenra npoQecuoHaJrHa rnanuQuraqr'rx ,,Y{I4Ter" or
6axaranpu unlr Marucrplt - HeclequaJlllctu (sa4ovHo o6yrenre), o6yraaaxu
IIo flporpar\,ra ua MOH,,Motrnupanu ] {I{TeJrLI".

Y.re6Hara uporpaMa e o6cbAeHa I{ [pllera Ha 3aceAaHlre B AenoBll
nopsA:sK Ha KareApeHE cbBer KbM Kar. O[3EKoxrM]L or 12.02.2020 rol,,.

Ktu nacrorrql{, AoKIIa,q [p]IJIaraM yre6xam flporpiua I{ nperrrac-

I,I3BJIEIIEHI{C OT IPOTO(OJIA IIA KATEAPEHOTO 3ACEAAHI'E.

14.02.2020 r.

flnonAraa

P-r.



llpeunc - u3BJreqeHrre
or 3aceAaHr,re a (4elonn flopf,IbK)

Ha Kar. Ougt,txoxr.rMt,rq

fIPOTOKOJI }Ib2

flttec, 12.02.2020 r. r xaregpa @ srroxmut,t, ce nponege Karegpen cbBer
B AeJIOBT' IIoprAbK .

_ Crcras na Kare.4peuux cbBer: Ioq. a-p H. Auruuea4 npoQ. .urn B.
Aelven, Aou. A-p M. Croauona, AorI. A-p,{. Ilerpor, ac. fI,. flerruapon, ac. B.
Korrera, ac. Xp. KprcreBa, xnM. M. feopruera, xtu. H. ,{orvera. 

-

flHeuen peg:
l. Yqe6Hn Bblpoctr
2. Kuapo",
3. PasHu

_ flo r.l. I . 6axa pasnrelaHrl u npuerr{ o:r KC yve6uure flporpaMr{ ro
@trst,txoxurr,ru :a upu.qo6uraue Ha .qorrbJrHr{TeJrua npoqecuoniana
xra;ruQuxaqu.r ,, Yvurel" or 6aralarpu finu Milrrrcrpr,r Hecrrequ{Lflr{cru rro
nporpaua na MOH,, Morrrr,rpaxu yru:roru,,.

il:ll:3.::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::- :: ::::: :::::::::

12.02.2020 r. flporoxo;rvux:
( M. feoprr.reea )

t,



.(o.{erana
na Xurr,ruqecxlr Qary;rrer
npu fIY ..fI. Xu,reruapcxr"

Tyr

AOKJIAA
or rou. A-p Mapur fiopaanona Anre.nora-Pouoaa,

Prroso.qflre,l Kareapa,,Xurunuua rexnoloruq"

focnolun .{erau,
Morq Aa BHecere 3a yrBGpx.qaBaue or (Daxy.nrerHr,r, cbBer cJIeAHLITe yre6nu

nporpaMl flo:

o Xuuun u ona3aaHe Ha oKoJtHama cpeda - 3a aorrbJIHLITeJrua raaluQuraqu-a

,,Vraumer no xuMut u ona3eaHe Ha okorHama cpeda", 3aaoqHo o6yrenue,

Hecrreuu,r!.rrrcrr4 (II cerra.) rr6upaeua ar{cu}rnJu4Ha, c xopapuyM 5/10/0, iremop aou.

a-p f. flatponor;
o Xpauumetnu seulecmqa u xuzueHa Ha xpaHeHemo - 3a ,[oIrbJrHI.rreJIHa

xnaluQuxaqur ,,V,rumer no xu,uur u ona36aHe Ha oKorHama cpeda", 3aAoqHo

o6yveuue, Hecfleqr{aJ.rr.rcrrr (II ceu.) us6upaerua AI4cIII4nJII{Ha, c xopapuyu 5/10/0,

neKrop AorI. A-p M. AHrenona-Polrosa.

llpra,rarau npeflfic or rrporoKoJra ua Kare,4peHlu crrer.

14.02.2020 r. Prroaornrer Karenpa rr,, td
(nou. n-p M.,{yb,rf aa-Pouoea)



Koreapo "XunrqHo rer<HonotuA"

flPOTOKOII Ne 131

or KareApeHo cbBeu.laHue

flpenrc

luec 14.02.2020 roA. ce crcro, cbBeulaHue Ha xar. Xrruu,rna rexHonor r.
flpr,rcrcraaxa: npo+.A-p T. AHroBa, Aotl. A-p M. Axrenoaa-PoMoaa, AoLl. A-p l-.

llarpoxos, rn. ac. A-p X. flerroaa, rn. ac. A-p ]21. Kocroaa.

Orcucraaxa: Aor.l. A-p A. ToHqeB - B HenflareH ornycK, rn. ac. 4-p O. Texeea -
e 6onxh.{nI.

Cteeu{aH ero npeM Ha npu cneAHufl AHeBeH peA:

m.1 . Y,te6nu e'bnpocu

9neHoeere Ha KareApeHHF cueer o6cuguxa yve6nure nporpaMu no cne4Hure

us6upaeuu Axcr.lunnrHu, 3a AonbnHurenxa reanu$uxatyta ,,Yuumen no xuMufl u

ona3eaHe Ha oKonHama cpeda",3aAoqHo o6yvexue, Hecnequanr4cru (ll ceu.):

) Xuuun u ona3eaHe Ha oKonHama cpeda - c xopap yM 5/10/0, nerrop noq.

g-p l-. llarponoe;

> Xpauumenuu eeulecmea u xueueHa Ha xpaHeHemo - c xopapuyrrr 5/10/0,

neKTop AoLl. 4-p M. Axrenoaa-Poiroaa.

Cne4 o6ctx14axe, 6e peueHo Aa ce npeAfloxr xa OarynrerHr4e crBer Aa

yrBbpAr4 npeAaoxeHure yve6xu nporpaM .

flpororonupan:

(xutr,t.

Ar,/
X. Cuueoxoea)

6 TTnoaauscxu Yxraepcurer "TTorcui XrneHAopcxu"



!o,Qexaxa xa XO

npu l-1V "flancui Xunen4apcxu,,

Tyx

AOr(flAA

puroeo4uren,"*"?JfoT,f;r^:x:1il:ff1;;x":o"n,,"rHaxu*Ve,,
vt

," -" 
"#i"u, t 

j .:iffi #i[l,xi oxu M u e,,

Yaaxaelar r-n .{exan,
Ha aace4axrae xa Kare4pexrar cbBer Ha KareApa Axanuruqxa xvM,e U KOMnrcTbpHa
xr4Mue, npoBeAeyo ua 12.02.2020 r.,6qxa pa3rnegaHu:

. npeAfloxeHue 3a aKryanv3aqn+ Ha o6u1rn yve6eu nnaH Ha AoKropcKa nporpaMa
,,TeoperhqHa xuMu+".

o flpe4noxexue aa xaanushxaqhoHHa xapaKTep[crr4Ka Ha AoKTopcKa nporpaMa
,,Teoperuvxa xlz'uvt+,'.

Arryanusupaur4er BapuaHr ua o6qun yve6en nnaH u xsanusuxaquoHHara
xapaKrep c,4Ka Xa [f1 ,,Teoperuvxa xuuua" 6axa npueru eAuHOAyUro c 10 rnaca,,3a,,.

_ EocoveHhre o614 yve6en nraH h xeanuerxaqroHHa xapaKrepucruxa ra ,Qf1Teoperuvua xu*u* ca yrBbpAeHr napanenHo c nbnHo MHo3l4HcrBo (7 rnaca,,3a,,) u Ha3aceAaHhe B AenoBu nopeAbK Ha KareApa oueuroxuMrq ot 12.02.2020.

Monn ocuapeueHeHr4er o6r.11 yve.ex nnax u raanushKaLluoHHara xapaKrepucruKara ,[l-l ,,TeoperuvHa xuuun" o406peH OT Kare,qpeHure Cuaerr Ha KareApu
,,AtanuruqHa xuMVfl u KoMnrcTrpHa xvttrvn, vt ,,eusuxoxuuua,, 4a 6u4ar yrBbp,eHu HaOC xa XO.

flpunararue:
1. Flpen r,rc-rasarreqeHue or nporoKona xa KC xa IGXKX;
2. Flpenrac-rasareqeHue or nporoKona xa KC xa K<DX;
3' AxryanuarapaHa Bepcur na o6qr yve6ex nnan Ha flll ,,TeoperuqHa xuMr4r.;4. Kean raQraraquoHHa xaparcepucrr4Ka xa,Ql-l,,TeoperuvHa xvatr,,.

Puroeo4uren t(AXfi: Xffi Puxoao4nren K@X:
/Aoq. n-p Rupun Cnuntuueel

14.02.2020 r.

/noq. A-p Hr,rHa flrarravesa/



flpenac-zsraeueuue
ot sacegauze ua KC

Ha KareApa..Asaluruqna xuMus a KX,,
o'r 12.02.2020

IIPOTOKOJI.I\! 2

Ha 12.02.2020 r. ce [poBeAe 3aceAaHae Ha Kare,qpenv, cr,Ber Ha
KareApa "AHanuruqHa xIrMLt, Ir KoMrtlortptta xuwus,, .

O6u crc'rar: l2
flpucrcmat : l0
Orcrcrsar: Ea. Brp6aHosa Ia Ar. TeparaficxrE no yBax]rreJrHrr

puqulJrl

{uereu pe4:
r. Vqe6uu Btrrpocr4
z. Texyrqrl Btnpoctr

IIo :ro.{xa 1.2 or 4netnu, per 6rxa pa3rureAaHrr:
- flpe.qloNeur{e 3a aKTyarJr rl3arfvtr ua o6u1Izs yre6ea rrJ,raH Ha
AoKTopcKa nporpaMa,,Teoperavaa xlrMrz.s...

- flpeg,roxerue sa xaa,ruQu xa{[oHHa xapar(Tepr4 crr{Ka Ha AoKTopcKa
lpotpaMa,,Teoperuuna xuuux*.

Ipe4noxeuzrra ce o6crAux a H crelmacyBaHe 6rxa upzerra c 10
raaca ,,sa".

14.02.2020 flpoT oxolvux: o[*
/fl.Buaia*osa/



G

flpeuuc - Lr3BreqeHze
or 3aceAaHue n (Aelonu uopxgrr)

Ha Kar. O[s[roxuN{[s

fIPOTOKOJI .]\Ib2

fluec, 12.02.2020 r. n xare.qpa (Dragr.lxoxrlrrauc ce rpoBe.qe Kare,qpen c*er
B AeJroBx [oprAsK .

- 
Crcras na Kare4penar ctBer: AorI. a_p H. ,{r,rrrrver4 upoQ. .ryx B.

Aenuen, Aou. r-p M. Croruoaa, Aou. A-p I. U-erpoe, ac. II. Ilerr.rvapoa, ac. B.
Konver4 ac. Xp. KprcreBq xr.rM. M. feoprr.rena, xuru. H. ,{enuena.

.{neaeu peg:
l. Y.re6Hr.t Bb[poclr
2. Ka4ponr.r
3. Parnr.r

flo r.1 .2

_ flo r. 1.3. KC pasnreAa x HracyBa aKryiur.r3r.rpag o6ul y.re6en nlan na.(fI
Teoperu.rua xuMrru u xra,ruQuraquorruru *upuo"pllcrr.rKa Ha [porpaMara.

IIo r.2.

12.02.2020 r. flporoxoluux:
(M.f
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О Б Щ  У Ч Е Б Е Н    П Л А Н * 

 

ФФааккууллттеетт  

Химически 

ООббллаасстт  ннаа  ввииссшшее  ооббррааззооввааннииее    

4. Природни науки, математика и информатика 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  

4.2. Химически науки 

ННааууччннаа  ссппееццииааллнноосстт  

ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ 

Форма на обучение 

Редовно, Задочно 

ААннооттаацциияя  

 

Задачата на докторантската програма по Теоретична химия е да организира 

подготовката на специалисти с висока степен на квалификация, владеещи 

съвременните теоретични и изчислителни методи за изследване на разнообразни 

химични обекти. Обучението в докторантурата е съобразено със съвременните научни 

и индустриални стандарти при прилагането на компютърните методи в области като: 

откриване и дизайн на биологично активни съединения, квантовохимични изчисления 

за установяване на реакционни механизми, моделиране на физикохимични свойства и 

биологична активност, компютърно-базирано разкриване на структурите на неизвестни 

химични съединения, обработка на информацията получена от химичните анализи, 



симулации на физикохимични и биохимични процеси и др. Лекционните курсове, 

семинарите и специалната подготовка по темата на докторанта надграждат и 

задълбочат познанията по теоретична химия, квантовохимични подходи, химична 

информатика, статистика, QSAR моделиране и работа с химични бази данни.  

По време на семинарите, самостоятелната подготовка и научно-

изследователските активности, докторантите от специалност “Теоретична химия” ще 

работят с висококачествен софтуер за компютърно моделиране в химията, разработен 

от известни научни групи и софтуерни компании, както и софтуер разработен в 

Химическия Факултет на ПУ. Също така студентите ще имат достъп до професионални 

химични бази данни, мощни хардуерни изчислителни ресурси и реални данни от 

съвременни научни проекти,  по които работят техните ръководители. В помощ на тези 

компетенция е новоситуираният крлъстер МАДАРА в ПУ. Теоретичната (компютърна) 

химия се характеризира с две главни направления: изчислителна химия и химична 

информатика и разнообразна палитра от методологии, които професионално се 

разработват в тези направления. Практикумът на докторантите ще даде ефективни 

практични умения в редица методологии по компютърна химия. 

Докторантската програма по Теоретична химия се реализира в продължение на 

три години за редовно обучение или за четири години – задочно обучение. И в двата 

случая тя завършва със защита на дисертационен труд, съгласно изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника на ПУ.  Докторската програма предвижда и самостоятелна 

подготовка на докторанти.  

Заедно с индивидуалното обучение и консултации, които докторантите 

получават от техните ръководители и консултанти, в програмата са предвидени общи 

дисциплини, които обучаемите ще посещават в групи и ще подпомогнат тяхното 

научно израстване и компетенции.  

ППррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Доктор по Теоретична химия 

РРааввнниищщее  ннаа  ккввааллииффииккаацциияя  

Образователна и научна степен: „Доктор” 

ССппееццииффииччннии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ддооссттъъпп  ((ппррииеемм))  

 Изисква се кандидатите да са придобили магистърска степен в професионално 
направление 4.2. Химически науки с успех не по-нисък от Добър 4.00  

 Удостоверение от МОМН за признаване на еквивалентна на Магистър степен на 
висше образование, придобито от обучение в чужбина. 

 Успешно класиране от предвидените от Правилника на ПУ и специфичните 
изисквания на Химическия факултет за процедурите за организиране на прием на 
докторанти - оценка от изпита по специалността – най-малко “Много добър” и по 
английски език  - най-малко “добър”  



 Лица, които не са български граждани или не са граждани на друга държава – член 
на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат 
да кандидатстват и да се обучават в докторантура съгласно Раздел ІІІ чл. 17 и чл. 
18 от Правилника за РАС на ПУ. 

 Платено обучение в докторантска програма се организира съгласно Правилника за 
РАС на ПУ – чл. 28 (4)  

 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията е необходимо кандидата да е изпълнил 

поставените задачи от образователния модул, специалната подготовка, научно-

изследователския модул и изготвянето на дисертационния труд за всички години на 

обучението си, описани в индивидуалния учебен план, както и успешно да е защитил 

докторската дисертация пред научно жури съгласно ЗРАСРБ и Правилника за РАС на 

ПУ раздел ІІ 

Профил на програмата   

Учебният план на докторската програма по Теоретична химия включва: 

Модул А – Образователен модул 

 Обща теоретична подготовка: 
- Компютърно представяне на химични обекти и третиране на химичната 

информация 

- Методология на научното изследване, литературни източници и бази данни, 

работа с научна документация, оформяне на научни съобщения и доклади 

 Специална подготовка: 
-     Новости в компютърните методи за молекулно моделиране 
- Особености в изследователската теория и практика по направлението на 

темата на дисертанта 
 Факултативни курсове  

Компютърна подготовка, езикова подготовка, посещения на спец. курсове.  

Модул Б – Научно-изследователски модул 

 Провеждане на научното изследване 
- Работа по изследователската тема 
- Валидиране и оптимизиране на създадените теоретични/компютърни 

модели 
- Изложение на новостите – представяне на научни статии, доклади 
- Участие в семинари, конференции, дискусионни срещи 
- Участие в научно-изследователски и развойни проекти 

 
 Изготвяне на дисертационния труд 

- Написване на отделните части от дисертацията, обсъждане и коригиране на 
изложението, дискутиране на семинари 

Модул В – Педагогически модул  



 Участие в учебния процес – минимум 30 часа на година аудиторна заетост:  
- ръководство на лабораторни занятия и семинари със студенти,  
- консултации и помощ на дипломанти,  
- изготвяне на учебно-методични помощни средства  
- помощ при организиране на изпити, оценяване на курсови работи и др. 

Процедура на защита на докторантския труд 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 

1. Високо ниво на теоретична подготовка и практически умения по теоретична химия. 
2. Способности за изследователска дейност и новаторство в областта на 

компютърната химия (изчислителна химия и/или химична информатика). 
3. Изградени умения за решаване на проблеми в химията с помощта на in-silico 

методи. 
4. Задълбочени познания по статистическо моделиране и познаване на актуалните 

професионални стандарти за молекулно моделиране.  
5. Разширени познания по английски език, владеене на професионалната 

терминология на теоретичната химия, компютърното моделиране и статистическия 
анализ на данни.  

6. Активни знания и практико-приложни умения за компютърна обработка на химична 
и структурна информация, моделиране и симулация на химични процеси.  
 

 

Професионален профил на завършилите  

Преминалите обучение по докторантската програма по Теоретична химия и 

успешно защитили дисертационните си трудове са ценни експерти, от които се очаква 

да развият професионална кариера като: 

- Изследователи и/или научни работници в научни или академични центрове, 
където теоретичната (компютърната) химия  е основна или съществена 
част.  

- Изследователи/сътрудници в отделите за научни изследвания и развитие 
(R&D) на фармацевтични компании, компании работещи в областта на 
биохимията, нанотехнологиите, химичната информатика и/или 
биоинформатика и други.  

- Да заемат ръководни длъжности в лаборатории, аналитични центрове или 
организации, които развиват дейности изискващи теоретичен химичен 
анализ.  

- Да участват в конкурсни процедури изискващи експертни химични познания 
и  заемат позиции на държавни служители в агенции, контролни институции, 
преподаватели във Висши училища и др.  

- Да намират реализация в мултинационални компании и работят в английско 
говореща професионална среда.  

- Да са в услуга на частния бизнес като експерти по решаване на 
фундаментални и практични проблеми свързани с изследването или 
разработването на химични обекти с потенциално приложение в бита, 
практиката и индустрията. 



- Да развият собствени високо-технологични компании в областта на 
химичната информатика, разработката на нови съединения с биологична 
активност и желани физикохимични свойства, биохимични технологии, 
нанотехнологии и др. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Успешно завършилите и придобили научната и образователна степен “Доктор по 

теоретична химия” са много добре приети в пост-докторантски програми в 

университети от цял свят.  

Структурата на курсовете на  Докторска програма Теоретична химия  

 

№ 

Код 
по 

ECTS Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни 
Извъна
удит. 

Об-
що 

ФИ 

АО Л С Лб Сп  О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-ва година  

1   

Компютърно представяне 
на химични обекти и 
третиране на химичната 
информация (модул А) 

40 20 20  110 150 ТО 

2   

Методология на научното 
изследване, литературни 
източници и бази данни, 
работа с научна 
документация, оформяне 
на научни съобщения и 
доклади (модул А) 

50 20 30 0 100 150 ТО 

3   
Новости в компютърните 
методи за молекулно 
моделиране (модул А) 

70 20 0 50 170 240 И 

4  Факултативни курсове 60 30 30  120 180 ТО 

5  
Работа по 
изследователската тема 
(модул Б) 

    990 990 Т 

6  
Педагогическа дейност 
(модул В) 

30   30 60 90 отчет 

Общо за първата година 250 90 80 80 1550 1800  

2-ра година 

1 

  

Особености в 
изследователската теория 
и практика по 
направлението на темата на 

70 20 0 50 170 240 И 



дисертанта (докторантски 
минимум) (модул А) 

2 

 

Представяне на резултати 
от изследванията на 
специализирани форуми 
(модул Б) 

    210 210 ТО 

3 
  

Работа по 
изследователската тема 
(модул Б) 

    1200 1200  

4   Факултативни курсове 30  30  30 60 ТО 

5 
  

Педагогическа дейност 
(модул В) 

30   30 60 90 отчет 

Общо за втората година  130 20 30 80 1670 1800  

 
 
 
 

3-та година 

1 

  

Валидиране и оптимизиране 
на създадените 
теоретични/компютърни 
модели (модул Б) 

    180 180 ТО 

2 

 

Представяне на резултати 
от изследванията на 
специализирани форуми 
(модул Б) 

    210 210  

3 
  

Изготвяне на дисертационния 
труд  (модул Б) 

    750 750  

4 
  

Педагогическа дейност 
(модул В) 

30  30  30 60 отчет 

5 
 

Защита на дисертационен 
труд  

    600 600  

Общо за третата година  30  30  1770 1800  

Общо за целия курс на обучение:        

     

Форма на дипломиране: 

Защита на 
докторантски труд 
(20 кредита са към 

третата година) 
 

     

Общ брой кредити:   

 
 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни 
упражнения)  



Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

 ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна 
работа/подготовка,  

Други означения 
ФИ – форма на изпитване (със стойности И – изпит, ТО – 
текуща оценка).  

 

 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат съгласно Правилника за РАС на ПУ. Изпитът 

по специалността се провежда пред комисия от минимум трима преподаватели, един 

от които е административно лице от ръководството на факултета (декан, заместник-

декан), който се явава председател на комисията. Научният ръководител е член на 

изпитната комисия. Изпитът завършва с оценка, по шестобалната система, и 

оформяне на протокол. Последният се съхранява в досието на докторанта в Отдел 

„Развитие на академичния състав и докторантури“. Останалите изпити по модул А 

завършват с текуща оценка, която се поставя от научния ръководител или след 

обсъждане на катедрен съвет на катедрата, в която е зачислен докторантът. Изпитната 

комисия поставя числова оценка на докторанта, която представлява средно-

аритметична стойност от писмена работа и устно събеседване. 

По модул Б се формира текуща оценка, която фигурира в мнението на 

ръководителя на докторанта и прикрепя към годишния му отчет.  

 За извършената от докторанта дейност по Модул В последният съставя отчет, 

които предоставя на ръководителя на катедрата, в която е зачислен.  

  

Изисквания за завършване: 

 

Успешно защитена дисертация пред Научно жури съгласно ЗРАСРБ и Правилника за 

РАС на ПУ.   

 

Координатори на докторантската програма по Теоретична химия:  

проф. дхн Васил Делчев    доц. д-р Николай Кочев   

Консултации:      Консултации:  

Телефон: 032/ 261 466    Телефон: 032/ 261 447  

e-mail: vdelchev@uni-plovdiv.net   e-mail: nick@uni-plovdiv.net 



КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА  
на Докторска програма  
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ 

 
Висококвалифицираният специалист с образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна 

специалност ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ от професионално направление „4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“ 

притежава знания и умения за планиране, провеждане, критично анализиране и популяризиране 

на научноизследователска дейност целяща обогатяване и усъвършенстване на научното познание, 

и създаване на ново такова.  

Наред с високото ниво на подготовка и практически умения по теоретична химия, 

изследователят, защитил успешно докторска дисертация притежава способности за 

изследователска дейност и новаторство в областта на компютърната химия (изчислителна химия 

и/или химична информатика) и изградени умения за решаване на проблеми в химията с помощта 

на in-silico методи, както и задълбочени познания по статистическо моделиране и познаване на 

актуалните професионални стандарти за молекулно моделиране. Завършилите докторската 

програма са обучени да намират, обработват, систематизират и цитират научни публикации, 

монографии и обзори, както и да участват в изготвянето на научни трудове, доклади и презентации, 

включително и на английски език. Те задълбочават познанията си по английски език, като овладяват 

професионалната терминология на теоретичната химия, компютърното моделиране и 

статистическия анализ на данни. Докторите по специалност теоретична химия притежават активни 

знания и практико-приложни умения за компютърна обработка на химична и структурна 

информация, моделиране и симулация на химични процеси и владеят добрите практики за работи 

с големи масиви от данни (big data). 

В хода на подготовката си специалистът завършил докторската програма изгражда умения да:  

 Идентифицира теоретичен проблем и използва подходящи библиографски източници 

и бази данни за работа с научна литература; ефективно да открива, извлича, 

подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;  

 Формулира работни хипотези; да подобрява и усъвършенства стандартните модели и 

подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални 

стратегии и технологии; 

 Представя, обсъжда и оценява валидността на теоретични модели, резултати от 

компютърни изчисления и симулации и тяхното съпоставяне с експериментални 

резултати;  

 Участва в национални и международни научни форуми и притежава качества за 

работа в екипни задачи и проекти, включително и в мултинационална среда. 

 Подготвя и организира публикуването на научни доклади и статии, изследователски 

отчети и предложения за проекти;  

Преминалите обучение по докторантската програма по Теоретична химия и защитили 

дисертационните си трудове са ценни експерти, от които се очаква да развият успешна 

професионална кариера като: 

 Изследователи и/или научни работници в научни или академични центрове, където 

теоретичната (компютърната) химия  е основна или съществена част.  



 Изследователи/сътрудници в отделите за научни изследвания и развитие (R&D) на 

фармацевтични компании, компании работещи в областта на биохимията, 

нанотехнологиите, химичната информатика и/или биоинформатика и други.  

 Да заемат ръководни длъжности в лаборатории, аналитични центрове или 

организации, които развиват дейности изискващи теоретичен химичен анализ.  

 Да участват в конкурсни процедури изискващи експертни химични познания и  заемат 

позиции на държавни служители в агенции, контролни институции, преподаватели 

във Висши училища и др.  

 Да намират реализация в мултинационални компании и работят в английско 

говореща професионална среда.  

 Да са в услуга на частния бизнес като експерти по решаване на фундаментални и 

практични проблеми свързани с изследването или разработването на химични обекти 

с потенциално приложение в бита, практиката и индустрията. 

 Да развият собствени високо-технологични компании в областта на химичната 

информатика, разработката на нови съединения с биологична активност и желани 

физикохимични свойства, биохимични технологии, нанотехнологии и др. 

 

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра „Аналитична химия и компютърна 

химия“, проведено на 12.02.2020 г., беше разгледана молба от задочен докторант 

Мина Тенева Кирякова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини за 

срок от една година, считано от 01.02.2020 г. 

Членовете на КС на КАХКХ единодушно подкрепиха с 10 гласа „за“ молбата за 

прекъсване на обучението на докторанта. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди прекъсването на докторантурата за срок от една 

година на Мина Кирякова. 

 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокол на катедрения съвет; 
2. Молба от докторант Мина Кирякова. 

 

 

 

14.02.2020 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



     Препис-извлечение  

от заседание на КС  

на катедра “Аналитична химия и КХ” 

     от 12.02.2020 

       

ПРОТОКОЛ № 2 

 

На 12.02.2020 г. се проведе заседание на катедрения съвет на 

катедра “Аналитична химия и компютърна химия”. 

 Общ състав: 12 

 Присъстват : 10 

 Отсъстват: Ев. Върбанова и Ат. Терзийски по уважителни причини 

 

 Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси  

 

По точка 1.1 от дневния ред беше разгледана молба от задочен 

докторант Мина Тенева Кирякова за прекъсване на докторантурата ѝ по 

семейни причини за срок от една година, считано от 01.02.2020 г. 
 

Предложението се обсъди и след гласуване беше прието с 10 

гласа „за”. 

 

 

14.02.2020      Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 
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Moe pbKoBoAcrBo. Brxa opranusuparv v rrpoBeaeHlr cpeqr,r Ha freHuur.rre c yqeHu B Hayquu
ra6oparopzu sre (D@, XO u B@ na fIY ,,fI. Xuleu4apcxu", s AY-flronAras, srs @@ Ha CY
,,Cn. Kr. OxprAcxu". Baxa npoaegeuu cbtuo cpeuu c xy,4oxur.rq[ u pa6orrluuqu nog
Trxuo pr,KoBoAcrBo, cB6p3aHr.t c reuu or yve6nara nporpaMa.

flo npeue Ha neAarorqqecKoro r.r3cJreABaHe H3[oJr3BaxMe [HcrpyN{eHTrrre 3a
rr3MepBarre Ha HayqHara rpaMorHocr Ha yqeHr.rqr.rre. Yvenaqr.rre yqacrBaxa BrB Bxo,4rr{o tr
r43xoArruo aHKerrrpaHe c B6[pocHr,rKa SUSSI - Pa-:6npaue Ha yqeHr,rqrrre 3a HayKara 11

HayqHoro rr3cneABaHe (Schwartz, Y., Lederman, N., & Lederman, J.) u c BtnpocHr{Ka
flosuaeametuu uHmepecu (feu,4xora, A.).

1.2. Yqacrrls u xonr[epenqur
Yqacrsax s 48-* Haq[ouanua ronr[eperqu, Ea ) {HreJrr.rre rro xr{Mr,r, c MexryHapoaHo

f{acrue ua reua ,,AxryalHr,r reHAeHrIxE B xr.rMrrqecKoro o6pasonaulre". IlpeAcraBr,tx AoruraA
(uayvno cro6rqeure) B ctilBropcrBo c Hayrrur,r, Mu plKoBo.Er.trel goq. tr4op4axra ,{rMoBa B

cer<rrus - Morngauuc u rrHrepecu Ha yqeur.rqrrre KbM npr,rpoAHr,rre uayru. Teuara ua
cr,o6urenaero 6e ,,O6orarxnane Ha Ha),rrHara tpaMorHocr r{a yqeHuur,rre rrpe3 r,r3B6HKJracHr,r

aefiuocru no reML or nanoxuuugta".
1.3. Crarun
Oqarnau rrorBtpxaeHrre sa ny6lurynaHe Ha crarr.rs ua reua ,,LIsxycrgo u Hauox[r\.r[q"

B crlllcauze ,,STEM s Burapur, Enpona u Csera" ISSN: 2682-9924. B naoMenra re.{e
peueHjupaHe Ha p'r,KoTllrca. ua xoiiro a3 cbM aBTop.

1.4. .(ons.nunre.nuu geft nocru
Or 7 ao l0 uafi 2019 roAr,rua B rp. I,Icrau6yn ce npoBeae 28" Mexgynapo4en

caM[o3rryM r.r H3JroxeHrre Ha ytreHurrecKr.r flpoeKTr,t, opranr.r3rrpaH or Oouaauus MEF
(Mex.uyuapogua $on4aqur ro rpupoaHr.r uayxu). flpoermr Ha reMa,,Xurrluuen lr
eneKTpoxrrMrrqeH clIHTe3 Ha 3narHrr uanouactuqu", 6e apeAcrnBeH or
eArrHaAecerox;racHr.rq(r-rre - Jlurrna Kapacaaaoua u I4aerrrHa flerrosa. .{nere yrenuuru
) racrBaxa r o6Iquncrr.rr x,ry6 no r,ruTepecu ,,Hanonayru r.r HaHorexHororuu" u npo.rnnxa
IiHTepec Kr,M HayqHo-r,r3clreAoBarencKara Aefisocr noA plKoBoAcrBoro Ha Aoq. Hmra
.{unueea, XuM}rqecKrl rparynrer x6M flrosAuscxu, yur,rBepcrrrer ,,llaucuit Xulen4apcru".



Ha 16 ruafi 2019 r. yvacrnr,qzre r uy6a ocbuecrBr.rxa B,pryanHa cpeua c yqeH,rlr,r or
10. xrac ua Mocroncxa .rMHa3r4' Ns 1065, r{r.rren no xr{Mr,r, - Tarfira KifiropoA0na.
Pycrure yqenlrqu HanpaBr.rxa [pe3eHTarlp, Ha reMa ,,150 rogunu or orKpxBanero Ha
flepuoquvuue 3axou" l.r <fulu c ruruuvu, eKc[eprrMeHTr.r, r,B[rrHeHE o, ,"*. Erraapcnrr"
TIEHIIqU HAIIPABHXA NPC3EHTAIIEII ,,ONACUU JII,I CA HAHOMATEPXANIITE B XI,IBOTA I{ IPAKIEKATA
Ha .rosexa?" u ,,Hauorexuo,lorrrr.rre B ueguquuara,,. ,{nere yveur.ruxu yvairram n
Mex4yuapoguoro r,r3JroxeHrre B rp. L[CI]arI1ytr, (,,rafi 2O1g r.), 4erraoucrpupaxa
eKcrIepHMeHTanHIt 3a rr3cJIeABaHe Ha HaHolporerropu. B (paJI Ha 3aHsrl.Iero yrreHLIqI.ITe
yroBoprrxa HoBa cpeqa npe3 cneABa[Iara yqe6Ha ro4uua.

C y.renuqure or Mexllyqunuqnux xly6 r,r3rorBuxMe Marep[ilJ]It 3a f{acrfie B
HauHoHaUrHH crcre3aHr.rc r.r KoHKypclr. Hanpnuep rroA Moe pBXoBoAcrBo ) reHr.rqu or
x.:ry6a ,,Hauoxuuu, r,r HaHorexHororuu" - Ilg.ta:r,a Kapaclarona u ]1rserrula flerrona ,
yrracrBaxa B 3''n Haquoualen KoHr(ypc sa STEM Ea,.Kr.r B Ernrapr.lx (2019 r. ) . B xourypca
ca ce BKJrroqrrJru I l0 yvurenz c flpoercru, pa.:pa6oreuz cbBMecrHo c rexHH yveuuqu. Mor,rre
yr{eHarlu ca no6e4urela :a o6.nacr fllon4un B HalpaBneHr.re STEAM ( r rpyna g . -
12. x,rac ). Yuenu'rrure yqacrBaxa c pe3roMe ao 1500 rryrt t4 Tprr MHHyrHo Br.rAeo.
flpoexrrr Ha reMa ,,tr4:xycrno ,,, HanoxriMfis,, e eAI.rH or qer,pl,I,aAecerre , ul6panu u
fipeAnoxeHr,r sa ny6:rury,naue B cfiucaHr,rero ,.STEM s Er,arapur, Enpona u Cnera,, ISSN:
2682-9924. B rraorraesra rerre perleH3r.rpaHe Ha pbrorrflca, na xofiro aa crM aBTop. oqaxnau
florBbpxleHr,re 3a uy6luryraue.

2. 06yvenue ro rrJraHa ra III roAuna
Br,n npr,sxa c o6yueuuero Mn no Ar.rculrflnfiuara ,,Arrya,ruu npo6.neuu ua o6yvenuero

IIo flpfipo.qHu nayxu" upes M. AeKeMBpr,r 2019 r. cnytax u:6panu ]reKrrrrE IIo Meroguxa ua
o6yuenaero no xrrMr.rr Ha AorI. ii. 4urr.rona la yqacrBarx n o6crxgaue Ha reMara 3a
ne0opuaanoro o6paronanrae c6c cryreHTrr-Marr.rcrp, or crreqraJrHocr ,,o6rresue [o xt4Mrry
n yuururqe" (pe4onno o6yreuue). Ha 14 qereunpu 2019 r. yuacruax r o6yveuue Ha reMa
,,Kar 4a ywtlr yqeHHIIHTe Aa Mr.rcnrr KoHcrpyKTr,tBrro, Kpr.rr,qHo r rnopvecrr.r,, - JIeKTop r-xa
Jluml Pycrorcr<a (I]eump 3a onur r4 uAeu "Salve,,, rp. flnoogun).

flpes ueceq AeKeMBpr, 2019 r. u Meceu ,Hyapu 2020 r. aou. IZ. flur,aona npoBeAe
tlulsBtrryanuu KoHcynrarluu c MeH rro reMr.t or y.re6nara fiporpaMa. B Haqaroro Ha
Qerpyapr,r 3alrllrux rypcona pa6ora ua reua ,,Herfopua;rno o6pasonaHue rro xuulrg',.

tlomrc, J"-7
( aorcopaHT #arra f apoaa;

Hayreu prrono orr"r, ffi
(AoII. A-p l'Iop4anra .{uruona)

05.02.2020 r.
rp. fhon4u



CTAHOBI,IUIE

oT AorI. A-p I,iop.4anxa .{uuurpona,(uuora oruocno gefinocrra Ha peAoBeH AoKTopaHT

3larxa Xpucroaa fapora sa rperara roArrHa Ha ,qoKTopanr)?ara

(01.03.2019 r. - 01.03.2020 r.)

o6nacr ua nuclre o6palonauue 1. fle,(aroruqec(fi Hayro,r, npo0ec[ouaJrHo HanpaBJrenue 1.3.

rlegaroruxa ua o6yvenuero [o. . ., AoKTopc(a [porpaMa ,,o Mero4uxa na o6rreH,ero rro xuMu,
KI'M KareApa ,,OHX c MOX", XO sa fIY ,,flaucr.rfi Xulen4apcrt,,, reua: O6orarrsaHe Ha

HayqHara rpaMorHocr Ha yqeHr,rqr{Te rrpe3 r.r3B5Hyqunr,[qua Aeftnoc'r IIo reMara ,,Hanoxr,rur,rr u
Harlo.rexgolorufi"

3a or'{er,rrx nep,oa AoKropaar 3:ra, xa fapona ce Ko,ue,Tprrpa nrpxy yre6nara pa6ora

c yr{eHr.rqu or aBe yqur\l lIIa B rp. flrpnorr,rafi B Mexayyqr4nr{qex Kn}6 ,,Hauoxl,ruur r.r

HaHOTeXHOJrOfr4rr". rlporera e yre6ur.r 3a]f.,rtut n xly6a II Ir3BbH nero, cto6pa:uo yre6uara

IlpofpeMa 3a er(cnepuMeHraruo o6yveuue. Pea.nu:npaufi ca rBopqecxr,r pa60runnuqu,

ceMr'rHapr4, cpeuu Ha yqeHnrllrre c rreHr4 r,r c xopa Ha [3KycrBoro. flo4 ueftuo pbKoBoAcrBo

yqeHrrulr or rjry6a ca yqacrBrurx n 3-- Hauuoua.neH Korrx),T)c:a srEM HayK[ B Srnrapur (201g

r.). flpoexrur e earrH or qerupr,rHaAecerre (us6paur.r or 110), npe.unoxeHx ra ny6nrrynane n

crlrcaHrrero "STEM n Burapur, Erpona u Cnera" ISSN: 26t2-9924.

Haxou pe:y:rrarlI or ne,(aromqecrc.L eKcrIep[MeHT roKTopaHT(ara Aorgra,qBa sa 4g--
Haquoua*ra xourf epeuqzr Ha yqr.rreJrure rro xr.rMu, c MexaygapoAro yqacrr,re ,,Arrya;rru.t
TeHAeHrIrru B xr.tMr,rqecKoro o6pa:oranue". Ho aocera He e HarrpaaeHo ycnJrue 3a o$optrlrre na

Hayr{Ha crarr,r, ro reMara r1 cbABpxaHr,rero Ha AoKjra.qa. flocleaxu_rr [3rrur or r1,r.wrBrwyut]f.lx.

n,ras 6e uo.loxeH ycfierrrHo.

Toga 
^,rlr 

AaBa ocHoBaHHe Aa flpeA,roxa Mn. do6pa oqe,r(a 3a pa6orara rra AoKTopaHT

3rarra fapora npe: rperara roauna na o6yveuuero.

Kamo utta.u npedeud ryttocmHdma de nocm Ha z4rca 3tamxa lapoea npu mpume

zoduuu ua o6yuenuemo, KaKmo u Hanuguemo Ha mpu ny1nuxaquu no mellama Ha

ducepma4unma, uotn pt'xoaodume.qfl Ha xamedpama - dotl. B. Jlercoaa, da ce nocmaeu ua

o6ct tcdaue nped xamedpenun cbBem npedaotcenue 3a omqucluaaHe na doxmopaumrcama c

npoqo Ha 3au,luma.

r4v,-
fiowuc, Vt%

(aou. g-p IZ. .ft.lr,.rona)
05.02.2020 r.



.{o .(ou. A-P Becenun Kueron

,[erau na Xuuuuecru (DarYlrer

npn flY ,,rI. XrlneuaaPcru"

flronaus

AO KNAA
or aoII. a-P Bans Jlexosa

Ptxogoaurel Kareapa

O6uta u seoprasuqHa xuMuq c Meroaura Ha o6yueullero rro xuMru

YsaxaeN.{u aoq. KMeroB,

Ha 3aceaaHue Ha KareapeHI'LI cbBer or 06 '02 '2020 r'' B npxct'crBuero Ha

peAoBeH AoKTopaHr 3narxa fapona, c:rea o6cr'xaaue u npaeMaHe Ha orqera 3a u3nbJrHeHue Ha

r{HAr{BrrAyaJIHIu yve6eH n-nan no aoxTopaHrypara 3a rperara roal4Ha ua o6yreuue'

KaTeApeHt sT cbBer peuu:

PeAoseH aoKTopaHT 3lama Xpucroaa fapora aa 6t'ae ortrncreHa c npaBo Ha 3aruI'ITa'

cqlrrarro or 01.03.2020 r.

Mo:rs aa Bnecere Bt,B OC sa X@ :a o6csNAaHe I'I yrBrpxaaBaHe Ha npeanoxeHl'Iero Ha

(aTeApeHlrs cbBeT.

Ilpunoceeuue'.

flpenuc or nporoKon Nsl 85/06'02'2020 r'

C yaaNeul'te:
06.02.2020 r.

rp. fhoa4ur
/aou. Baus JleKoea/

Pr,xoeoaNrer (areAPa

06rqa n neopraHllqua xI'IMLq c MeroaHxa Ha o6yueuuero tro XI4MI'It



flpennc Nsa,tevexae

oT 3aceaaHlle Ha KaTe.apa

oHxMox
or 06.02.2020 r.

IlPororo,r Jlb 185

Ha 06.02.2020 r. ce npoBe.ae 3ace.IIaHHe Ha KareapeHBq ctaer Ha rareapa"O6ua [l HeopraHuqHa

xIlMHfl c Mero.(hKa na o6yueHuero no xNIr'rt'tg"'

Ctcrar ua xare4Pen[r cr,set 8.

flpncscrrar 7: aou a-p Baur JIeKoBa, aou. a-p fiopAaHKa AHMoBa, aou' A-p llert Mapunoaa' rr' ac' A-p

fiop,uat*a CreSaxoaa, rn. ac. r-p Axroasera Axreraveea, rn ac a-p l-a:rc ToHqeea u ac a-p llaren

-fHea. Orctcrsa l: rn. ac. a-p Krlpura Crofiaoaa'

or AHeBHItfl peA no r. 4. Orqer or peaoBeH aoxTopalrr 3larra Xpucrooa fapoaa aa I43n'LJIHeH'Ie

Ha IH.qHBI.IAyaIHI,I{ nJIaH 3a lperara roaHHa Ha o6yleuue no aoKTopcKa nporpaMa Meroalaxa na

o6yueuNero no xHMHfl.

.(orroPaur 3larxa faPora

I.[HAHBI,IIIJiUTHH' ruIaH 3a TpeTara

o6yueHuero no xnltnr.

npe]lcTaBtt Ha KaTeApeH[, cbBeT OTqgTa cM no In3nurHeHle

roauHa Ha o6yueuue [o aoloopcKa nporpaMa Msroaxra

HA

HA

r.r3mJrHeHHe na yue6xnr [aaH H npeA.,Ioxl.r ro aa 6bae oueHeHo c MHoro ao6r'p 5' Aou' Anuoaa

nanpaau o6ocuosaHo npelroxeHl4e aoxropaxr 3'rarxa lapoaa 4a 6l'ae orq[cJleHa c npaBo Ha 3aulHTa'

.{ou. Jleroaa noaKpenu craHoBHulero n npearoxeHncra xa aou AtllIosa'

C.[ea nposeAeHo ruIacyBaHe, ctc 7 r'raca ,,ga", KareapaHH'T cbBer perxn:

l.flpneuaorveraHaAoKropaHT3,rarraXpncroralapoaa:aH3n6IHeHHeHaHHAHBH,qya,Ht.|c

rlnaH 3a rperara ro4lrHa ua o6ysexue c ouegxa MHoro ao6lp 5'

2. ,{oxropanr 3.narxa Xpucroaa fapora aa 6bae ollhc"IeHa c [paBo Ha 3aurt'ITa' cqHTaHo or

01.03.2020 r.

,{ou. fropganxa .(rauoaa, HayqeH ptKoBoAHTer Ha aoKTopaHTa' npoqere c'IaHoBl4ulero cH IIo

flporoxo,r,rux: *1
lW^teaa dnasopl

06.02.2020 r.

fl,qoeal.rs



fr,ffiti::n,i::r,-

AOI(JIM

or goq. 4-p BaHr ,{nurrposa JIeroBa- rrpeAceAareJr Ha HayqHo 2ryprl
no nporleAypara 3a 3aeMaHe Ha aKaaeMHqHara anbxHocr 'r.ra'sen acncrenr'

n fhongnncxur yuunepo.rrer,,flaucuf, Xureuqapcxll"
no o6nacr Ha Bucure o6pa:ooauue 4. llpr.rpogHu HayKH, MareMarnxa u nu$opmarura

nporfecnoHa,rHo HarrpaBreHae 4.2. Xnuutec*u uayrvt
HayqHara cfleqr,ruHocr O6uta H HeopraHHqHa xHMlu

Ynaxaeuu r-u leran,

VseAol{ssal\, Bu, .Ie Ha 14.02.2020 r. ce npoBeAe 3aceAaHHe Ha HayqHoro xypu,

Ha3Har{eHo c6c sanoseg ]& P33-6970 or 16.12.20 r.

Creg npoee4euu.n KoHKypceH usnur, o6crx4ane [r sBHo rnacyBaHe, HayqHoro lrtyprl

flprre cJreAHoro perxeHrre, c 5 -'3A' u 0 -'[POTI{B':
IlpeA,'ram na @C Ha XHMNqecxHq Qaryrrer 4a N:6epe ac. A-p llaoe,r PyueHoe.fluee aa

'uages acucreHT' s InosAltacrfi yunaepcurer "Ilancnft XureH4apcru" no

o6nacr Ha rncrue o6pasooauue 4. flpupo4H HayKH, MareMarHKa u nu$opuarnra,

nporfecuoualuo HanpaBJreHue 4.2. Xuuu\ecxu HayKH, HaytrHara cneqllaurHocr O6rqa u

HeopfaHHqHa xHMHr.

C npoaexgaHero Ha 3aK;rrcr{HTelrHoro 3aceaaHue, flpaBoMorr1urra Ha HayqHoro xypn

ce u3qepnBar. Morr sa Baurero pa:nopexaaHe Ha qreHoBere Ha HayqHoro xypu ,qa 6r,qar

r,r3rurareHu A'r,Jrxr,rMHTe Bb3HarpaxAeHH, cburacHo flpanu,rHura 3a pa3Br.irue Ha

axaaeMt-lqHnll cr,craB Ha flnoa4urcrrr yunrepcnrer ,,flarcnI XnreH.4apcru" u TapuQara :a

TaKCHTe H Bb3HarpaXIeHHrITa KAM HefO

rlpu.roxennr:

l. flpororol or 3aceAaHHe Ha HayqHoro xyp[.

2. lpaxgaucxr,l goroBopu Ha qJreHoBere Ha HayrrHoro xyplr.

14.02.2020 r.

ILIIosallg

flpencegaren ua HX:

(aoq. a-p BaHr ,(nuurpooa Jlerooa)

U.nexoge: L-..,.// /,.-, ft-ffi
(npor[. arl'Kpac ^rd$ ,uro, hBaHoB)

2. =$!:r sr./r-



(npo$. g-p Maprr Ma,rrnoea Munauosa)

3........
(npo<}. a-p Bsorera lggprneea Ko.nera), lh,ifi:
(aou. a-p AnaHa Tosod(sa Pa6aaxreaa;



TIPOTOKOJI J\! 1

oT 3aceaaHHe Ha HayqHo xypl4

laec, 14.02.2020 r., ce npoBeAe [pllcbcrBeHo 3aceAaH[e Ha Hayr{Horo xypu (HX),

onpeAeneHo c:srrracHo 3anoBeA Ha Perropa J',lb P33- 6970 or 16.12.2019.r. BIB Bpb3Ka c

rrpoBexlaHe Ha KoHKypca 3a "araaet acucmeum", o6sseH s AB 6p. 88 or 08.11.2019

roar{Ha no o6nacr Ha eucrue o6pa:osauHe 4. Ilpapo4Hn HayK}.r, MareMarHrca u uH$opuarura,

npooecaoua,rHo HanpaBJreHt4e 4.2. XNr',tuqecrr HayKH, HayqHara c[eqHzrJrHocr O6ufa n

HeoplaHHqHa xl,tMI,I.n

rlpr.rcrcrear:
l. npo$. grx Kpacuuup l4eaHor l,Isauoa, ArpapeH yHHBepclrrer, fl,roe4us, raregpa

,,06ua xuMr.rq"

o6,racr ua aacure o6pa:oaaHae4. [pNpoaHN HayKr4, MareMaruxa r NHQopuarura,

nporlecuoHa.nuo HanpaueHHe 4.2. Xnuntecrcn wayru ;

HayrrHa cneuHaJ'lHocr HeopraHruxa xnuur

2. npo$. A-p Map , Mnruuoga M naHoBa, Cor[n[crN yHr4Bepcurer ,,Cr. K.tulreur

Oxpu,4cxlr", rareApa ,,06ua r HeopraHuvua xuuur"

o6.nacr sa aucu:e o6pa:oeaHNe 4. IIpNpo4Hra HayKH, MareMarxra N nuSopuarnra

nporfecuoHalno HanpaBneHHe 4.2. Xnuuuecrcu uayrn

HayqHa crIeuHanHocr HeopraHuvua xHrunr

3. npo$. A-p Bnonera l-eoprNesa Ko,rea4 EAH, Vacrnryr no o6uta H HeopraHr.rtrHa

XI-lMII.,I,

o6,racr Ha oucure o6pa:oaaurae 4. flpupoguN HayKH, MareMarnra n HHrlopuarnra

npo$ecuona,ruo Harr paBneHr..ie 4.2. Xuuauecrcu tay ru

HayqHa cneuBanHocr HeopraHruxa xNlr lrr

4. Aorl. A-p lnaua ToAopoaa Pa6a4xrera, EAH, I4ucrr.rryr no o6ua H HeopraHrqHa

XI-IM},I,I,

o6,,racr Ha ancure o6pa:oaauae 4. flpuponnn HayK[, MareMarHra u uuQopuarHxa

npoQecnona,ruo HanpaBJ'reHHe 4.2. Xuruluecra uayrra

HayrrHa cneunarHocr HeopraHnuHa xnuur

5. aou. a-p Bau.r .(uruurpoaa Jlexoaa, lIV,,flaucufi Xnreu4apcrcu", raregpa,,O6ula n

HeopraHurrHa xr.rMn, c MeroA[Ka Ha o6yveuuero no xurr.rr.rs"

o6racr sa sucure o6pa:oeaHr.re 4. flpr.rpo4Hn HayKr4, MareMarr.rra u uuSopuarura

npotfecuouaaHo HanpaBreHhe: 4.2. Xrluutecxlz, nayt<*t



HayqHa cneuHaJrHocT 06ua H HeopfaHnqHa xl.tMH,

NHEBEH PEN:

l. Hs6op Ha npeaceraren Ha HX;

2. PerueHue 3a AonycKaHe Ha KaHAr4Aara Ao yqacrne I KoHKypca, pa3rnexAaHe Ha

HayqHaTa npoayKuH, 3a cr,oTBeTcTBHe c Mr.rHHMaJrHHTe HaTIHOHaJTHH 14 IOrrl,JtHHTeJrHH

rlaxy,rrerH u u3r..rcKBaHLr, ;

3. Cr6eceAgaHe c KaHAHAara no u:6pana or Hero reMa.

tlreHoaere Ha H){( rlacyaaxa ,rBHo .qHeBHn, peA.

Perylrarr,r or rflacyBaHero e 5-&A N 0-HE, c Koero AHeBHrrqr peA e npHer c

MH03IIHCTBO.

IIo nbDna roqxa na rHeeHrlq Der A-p BaHs AHMllTpoBa J-leroaa, Ha axa4eMuqHa AJr'sxHocr

,,AoueHr" s flrosAHscraq yHuBepcxTer ,,nauutia XHneH.qapcKr4", crrracHo uneH 60 (l) or

flpasa,rHrlra 3a pa3BHTHe Ha aKaaeN{HqHt-llt cr,craB Ha fl:roea scrHs yHHBepcnTer ,,[laucn

Xu,reu4apcru", npeanoxlr .qa 6r4e u:6paua :a llpelcegarer ua HX. Crea npoBeAeHoro

,BHo rnacyBaHeJ AorI. A-p BaHr,(nuarpoaa Jlexosa 6eue H36paH 3a npeaceaaren Ha H){ c 5

-AA,0-HE.
flo nropa roqrca or rHeeH[q Der, npeaceaaren,rr ua HX npe4crasr Ha qregoaere Ha H){

aoKyMeHTBTe Ha eaHHcrBeHH, KaHAHAaT B KoHKypca, ac. a-p [IaBer Pyneuoa rHeB,3a

pa3fnexAaHe Ha HayqHaTa My npoAyKrIH, 3a croTBeTcTBhe c MHHIMaIJTHHTe HarlrroHaJrHlr H

aorrbJrHHTeJrHH tfaxy,rrerHu H3rlcKBaHnr. Cre4 pa:r,rexgaHe Ha npeacraBeHaTe aoKyMeHTrl

H npoBeaeHoro rBHo rJracyBaHe, H)I{ peuu: aoKyMeHrure Ha ac..(-p llase,r Pyueuos -fuee

ctorBercrBar Ha MHHTMaJTHHTe Haur4oHMHl.r H aonbJrHHTeJrHH $aryrretau n3r.{cKBaHHr 3a

3aeMaHe Ha aKaAeMHr{Hara AJrbxHocr ,lrraBeH acr,rcreHr". Pe:y,rra'rur or rnacyBaHero e 5 -
.{A n 0 - HE , c Koero HX aonycra ac 4-p Ilaee.r Pyneuon fnen ao yqacrue B

KOHKypCa.

IIo rpera roqxa or anesHlrq Der aou. a-p BaHq Jlerosa aaae ayMara Ha ac. A-p [IaBen

PyueHoa 9ueo 4a npe4crasu npea HX rpe3eHraqH, Ha H36paHa or Hero reMa or yue6Horo

cl,A6pxaHl{e Ha Ancq}rnnuHara O6ura H HeopraHuqHa xr.rMHrj cburacHo pernaMeHTa 3a

npoBex.4aHe Ha KoHKypca 3a 3aeMaHe Ha aKaaeMrqHara aJIl,xHocT ,,r,taaeH acucteHT" I
Xt-r auqecrc[q Qary,rrer ua fl,roeaNscxHs yuNeepcnrer ,,flancNil Xn,reHgapcru".

Ac. 4-p flanea 9Hea npegcrasn [pe3eHTarrn, Ha reMa:



6 rpyna Ha reproAuqHara crrcreMa. Xpon (Cr), Monu6dex (Mo), Botepau ev),
Cu6opzu (Sp. O6ura xapaKrepncn4Ka Ha rpynara.

Xpou (Cr), uoara64eH (Mo) u noltDpau (W) - pa:npocrpaHeHHe, noJryi{aBaHe fi cBoficrBa Ha

lpocrHTe BeqecrBa. Kuclopo4ul.r creAHHeHH, Ha eneMeHTr.lre s Vl, y IV III n II crenenn

Ha oK[cJreHr,re. Xaloresurn v Apyr]t 6uHapuu cbeAxHeHur. Kolrn,rexcuu ,t

MeraJroopraHuqHu cbearlHeHur. BnoaorNqna poflq Ha eJreMeHTHTe or 6 rpyna na

rIepI.IoaIqHaTa cHcTeMa.

3aga4euu ca cneAHxre Bbnpoct,t:

npod. Buorera Korega: Or6erreaxre B eKno3ero cu, ve Cr(III) e cpe4 na[-go6pr.rre

roun,rexcoo6paryBarer'rH B flepuoAnuHara cscreua. Koll Apyrx cre uuant npe4eug?

ac. flaserr flHee: Tosa ca Pd, Pt, Fe, Co, Ni, Cu r Ag.

noo6. Koresa: Hecro nr,tn rroKzrBaxre ypaBHeHHg, B KoHTo xpoMbr AucnponopquoHr.ipa.

Kou pearquu ce o3HaqaBar Karo peaxrlnu Ha AncnponoprluoHHpaHe?

ac. flager {Hes: Tooa ca pearqHu, rrpu Korlro aroMr,T Ha eat,tH r.r cburH xHMht{eH eJreMeHT, B

eAHO H CbUIO Cr,eAHHeHHe, e eAHOBpeMeHHO H peAyKTOp r.i OKl.tCJrHTeJr.

aou..IInaHa Pa6aaxnega: Pagxaxere Hn Herlo noBeqe 3a xlrMurlHr,t, eaeueHr cn6oprufi.

ac. flaser .qHes: Xnmuqnnsr eJreMeHT ol6oprnfi He cbr{ecrByBa o npnpolara. Tofi e

nonyqeH qpe3,ApeH clrHre3 rarro a CAI!, rara r a.(y6ua, Ho e yrBt pAeH or IUPAC npes

1974, *no nphHocr,T 3a orKpxBaHero My e npr4caAeH Ha a[repnKaHcKara HayqHa rpyna.

Eleuenrrr e HaHMeHyBaH B qecr Ha eAHH or qJreHoBere Ha HayqHara rpyna, I.rIen Cu6opr.

noo6. Mao[r Muranosa: B pe4a Cr, Mo, W oucuara creneH Ha oKncreHue ce cta6muznpa.

3naere ru roBa KaK ce o6ccHgsa? To e o6paruo Ha reH.qeHrlrlrra, KoflTo ce Ha6lrcgana e

[JraBHHTe rpynu, rrpu Trx c yBenr]qaBaHe Ha nopeAH]r, HoMep Ha eJreMeHTa ce c.ra6ulnsupa

HH3TIJATA CTENEH HA OKI-ICJIEHHE.

ac. flaser fHea: O6scHeunero cnopea MeH e, qe Bcr.rqKH BaIIIeHTHH eneKTpoHH yqacrBar B

o6pa3yBaHe Ha xIlMHqHa Bpb3Ka Karo eHeprerHqecKH cra6vrilHht ca eneKTpoHHH

xoHQrrypaqur.r d3, ds n dro.

aou.,IIuaHa Pa6aaxuega: Cr,e4aueaurra Ha xpoMa BbB Bc,lqKHTe My creneHu Ha oKlrclreHne

lu e rorcnqeH?

ac. flaser 9nee:,{a. CreguueHnrra, B KoHTo ro e B ycro[,{HBHTe cH creneHn Ha oKr.tcJreHr,re

III n VI npornmar rorcuvHo geficreHe Karo ro e HaF-cHlIHo H3sBeHo nptl Te3n Bt,B Br.rcurara

My cTeneH Ha oKHcreHHe.

nooO. Kpacrlrraun HgaHoa: .{o6purr npenoAaBaren e u go6r,p aprucr. Mnoro 4o6pe

cryKrypHpaHa npe3eHTauuq H uuoro go6pe npeAcraBeHa.



C,reg nposeleuoro o6crxlaHe r rBHo uacyBaHe, c IIET IIOJIOXI{TEJII{U
O{EHKI{, Hayqnoro ,Kypn AaBa rroJror([TeJrHa oqeHxa 3a [peAcraBqHero Ha ac. A-p

flare.n PyueHoa -flnee u lpegnara Ha (Dary,rrernur clBer Ha XnNr,qecrHq $arcyrrer 4a 6r,4e

u:6pan :a 3aeMaHe Ha aKaAeMHqHara AJrhxHocr ,,zqo6eH acucmeumu no o6lacl Ha Blrctrre

o6pasoaaHre 4. [pupo4HN HayKH, uareMarura u Nusoplrarnra, npo$ecxona,ruo

HalpaBJreHHe 4.2. X[uu\ecrcA HayKn, HayqHara cneqNa.lHocr O6uIa H HeopraH14qH a xt4ML49.

14.02.2020 r.

flrosaHg

(npoQ. a-p Mapae Mr,rrauoea)

flPesce4a'e* u 
^*t roo%n, n *o,u.,

theHose Ha HX:

, #(4
Pa6aaxueaa)

2.



[o l-n ,{eraua
aa X[Mu.recK[ Qarynrer
npu fIY "fl. Xuaengapcrr"

A O KJIAA

or AorI. A-p Hr.rHa A[M.reBa
psKOBOAETen KaTeApa @ZguroxlIr,ru-,

Ysaxael,rr,r r-H AeKaH,

Ha xare4pex cbBer Ha Kar. <Du3lrroxlrMl,Lt B AeJIoBI,I rtopr,4rr 6e

o6cr4eno lr qpr,rero [peAJIoxeELIero Ha Aoq. H. Aunrqesa 3a Ha:]HarIaBaHe Ha

peAoBeH AorcropaHT Maprar lenoaa fl}Irrauurosa 3a aclilcreHT IIo oll3uKoxlaMl'lf,

Ha HenBJIeH pa6oren gex (4 .{aca).

Mofl.rszre 3a roBa flpeAnoxeul,Ie ca cneAIrI'ITe:

- Hanuqe ca AocrarsqeH 6pofi qacoBe - yrrpa>KHenlrt rro

3aAlJrxI{TeJIHLITe ALIcq}I[JII{Hu B (areApara - Ql{3nKoxrarralrx - I/II,
EnexT poxurraItuul,I MeroAI{ 3a aH€uII,I3, KoI'ITo Aa o6esneqat neina'ra

f{e6Ha HaToBapeHocr;
- ,(oxropaxtrara [oJrox]I ycflellrrro I{3rIIiITa rlo cflelll{airuocrra or

AoroopauTcKr.L cI,I MlrHaMyM LI ce clpaBI,I Muoro Ao6pe c BoAelrero Ha

yupalt<HeHusra rro AItcqurIJII,IHara Elerrpoxrauuqu[ MeroAIa 3a

aHaJII{3, T.e. LIMa Beqe Upe[OAaBaTeJIcKr,I olI'IT;
- Hagua.rasaHero Ha eAlrH MJIaA qoBeK c nepc[eKTI'IBIiI 3a aKaAeMI{qHo

pa3BLITHe g rat. @zsltroxllMt,rq peluaBa ABJIroroA]IruHn KaApoBI'I

npo6rerrau B KareApara.
Monq Aa Baecere rta @aryarerHl'If, crBer xa X@ sa o6crxAaHe I'I

yrBbpxAaBaHe Ha rlpeAnoxeHlaero 3a Ha3xarraBaHero Ha AoKTopaHT Mapus'

fenosa flnrr,ruurosa 3a ac[creHT no @ueuroxuuLts. Ha HerIbJIeH IIIar.
Krla nacrosrqlu AoKJIa,q [pIiIJIaraM yve6xara flpolpllMa I{ rrpeIr]Ic-

r43BJreqeHr.re or nporoKoJla Ha KareApeHoro 3aceAaHI'Ie o"r 12.02.2020 r..

14.02.2020 r.

llnosAr,rs

P-n. rare.qpa:

/Aort.



flpenuc - I,{3BJIeqeHI{e

or 3aceAaHI,Ie n (genonu nopcgbK)
Ha Kar. @l,tsuxoxrlMl,tc

fIPOTOKOJI }Ib2

lr.ec, 12.02.2020 r. n raregpa Ora:uxoxrarvrr'r-, ce [poBeAe Karegpeu cneer
B AeJrOBr{ nOprIbK .

Crcrae ua Karegpenur cbBer: AoII. a-p H. ,{urvrrena, npoQ' .p<r B.

fleruen, AoII. A-p M. Croruoaa, ,uoII. A-p ,{. flerpon, ac. fI. flerfuapon, ac. B.

Ko.nuen4 ac. Xp. KprcreB4 XLIM. M. feoprlrer4 xunr. H. ,{enueaa.

,{Heneu pe,q:

1. Y.re6Hu Bbnpocn
2. Kagponu
3. PasI ,r

flo r.1.1..........
flo t.1.2..........
flo r.1.3..........

IIo r.2. KC npeArlara Ha (DC gorropaur Maplrx fllunuloBa 3a acucreHr

no OX sa nentluo pa6orno apeue xa 4 qaca, cbc 3aAbnxeul{t Aa BoAI't

yfipiDrueHru no @X u EX-ueroAr.l 3a aH{IJII{3, cqllTaHo or ,qarara Ha DlacyBaHero

fi or <DC na X(D.

12.02.2020 r. flporoxorurax:

t

(M.f



.(o ureuonere ua OC

Ha XlrN{uqecxuq t[ary,rrer

IOKJIM
or npo<[. A-p IHH(a AHroBa

3arra. lerau no yve6nara lefinocr na Xuuuqecxua rparynrer

YsaxaeMn uleuoae ua @C,

Brn npssxa c ocnrypflBaHe Ha Ar4crl[[JraHara ,,flparrura" Ha cfleqfiaJrHocr

,,Me,4uqnucra xlruux" npe: Bropu ceMecrbp ua yue6uara 2019/2020 rorusa,
npeAnaraM 4a 6rgar xouopyBaHr.r cneAHnre npenoAaBarenr4:

- npo$. A-p flerxo HeA.arxos ,{enen - 65 qaca ynp,rxHeHn, no Atrcq}rnJrrHara

"flparrr.rxa" abc cryAeHTr,r or cnequ,rJlHocr,,Me4uqr.rHcxa xr.ruur";

- feoprn llepee lJ-[epen -35 qaca ynpo(HeHu{ rro A}rcrIHnJrHHara "flpaxnrxa" crc
cryAeHTli or crreq]raJrHocr,,Me.{uqnncra xnur.rr",

I 7 Seapyapn 2020 roa, 3av. [exan Ha X<D:

(npo$. a-p f. Anroea)



,{o ,{erana

Ha XuMuqecrus tfaryrrer

TYK

AO I(JIAA
or AorI. A-p flraMen Arrerog

llpe4ce4are:r Ha KoMr.rcurra rro arecr[paHe

rr,ir.r Xr.ruraqecxue rf axynrer

f-u ,{exau,

Mors Aa BHecere 3a pa3fne)r(AaHe ern @axy:rrereH cbBer perxeH[sra Ha KoMr.rcu.sra ro

arecrupaHe oTHocHo nporleAypara no arecrrrpaHe Ha cJre,4Hrrre npenoaaBarenrr:

1 . 3a aou. a-p I4opAaHKa Auuurpona .{uuoBa (oMr{crrrra no arecrrrpaHe:

- [peAnara [onoxr{TeJrHa oqeHKa 3a r{e6Eara .4efinocr.

- [peAJrara nolroxr.rrenHa oqeura 3a HayqHara 4efinocr.

- flpeanara loJroxr{TeJrHa oqeHKa 3a a4Mrrr{ucrparunnar:a 4eftnocr.

- pa3rneAa H o6cr4u crygenr:cr<oro MHeHr.re - cryaeHTuTe ca orleuulrrr nonoxr.rrenHo

yue6uara u [e,uaroruqecrara aefirrocr Ha rorl. A-p ,{flMoBa;

- [peAJrara o6qa arecrar1rlouna oqeuxa - noJroxrrreJrna.

2. 3a rt. ac. 4-p Auroaue'ra Anacracona AureJraqeBa KoMu curra rro arecrrrpaHe:

- flpeanara floJroxrrre]rHa orleura sa yue6uara gefinocr;

- flpe,{nara [oJroxrrre]IHa orleH(a 3a HayqHara aefiuocr;

- flpeAnara flo]roxureJrua orleHxa 3a a,qMrrHr,rcrparunuara gefiuocr;

- pa3rneaa o6cr,4u cry4eu'rcKoro MHeHrre - cryAeuTr{Te ca orleHrrJrr{ floJroxr,rreJrHo

yve6ua, a u fleaaroruqecKara.qefinocr Ha ur. ac. .q-p AHrcnaqeBa;

- [peAJrara o6ula arecraquonHa orIeHKa - rroJto:rtureJrna.

3. 3a rr. ac..q-p fropaauxa flerpona Cre$auona rou[cusra rro arecrupaHe:

- npe.qnara [oJroxrareJrHa oueura:a yue6uara Aefiuocr;

- npeAnara floJroxrrreJrHa orIeHKa 3a Hayquara aefinocr;

- npeAJrarano.lroxr.rreJruaorleH(a3aaAMrrHr.rctparunnara gefinoc:r;



pa3rJreAa I,I o6cr,An cTyAeHTc(oTo MHeIrHe - cryAeHTrrTe ca oqeHr4Jltl noJIoxLITeJIHo

yrc6:,j,ara v [e.(aroruqec(ara AefiHocr Ea rJI. ac. A-p CreOaHoBa;

TTPEAJIATA O6qA ATECTAIIEOHHA OIIEHKA - NOIOXIITEJIHA.

3a r:r. ac. a-p Xana Ionuxnosa fler(oga KoMr.rcurra rro arecrzpaHe:

npeA.,.rala [onoxure]rua orIeHKa 3a fre6nara Aefinocr;

lpeAJrara nonoxrrrenua oIIeHI(a 3a uayvuara 4efinocr;

npe,[nara rronox[ITer Ha oIIeHKa 3a aaMHHl.tcrparl,IBHara,[,efi Hocr:

pa3rneAa rr o6crgu cry4euT cKoro MHeHr.re - cryAeHTlrre ca oqeHI.IJrLI IToJIoxLITeJIHo

yue6nara u fleAaroruqecKara aefinocr na r:r. ac. A-p flerKoBa;

rrpeAJrara o6ula arecraquoHHa orreHKa - noJrornrre,'rHa.

3a ac. Banuna Bacn:resa Kor.resa KoMt4crrrra rro arecrr.rpaxe:

rrpeaJrara [oJroxrrreJrHa oqeHKa 3a yre6nara gefinocr;

[peaJrara flo.,]oxrrreJrHa orIeHKa 3a nayunara 4eftuocr;

flpeAnara [oJroxr4TeJrHa orIeHKa 3a alulaHt4clparvnnaT a 4efinocr;

piBrJreAa rr o6crgu crygen, cxoro MHeHEe - cryaeuTr.rre ca orreHunrr flonoxlrreJlHo

yve6uara u neAaroruqecrara 4efinocr ua ac. Konvena;

IIPEAJIATA O6IqA ATECTAITUOHIIA OIIEHKA - IOJIOXIITEJIHA.

flpa:rarau: aoKyMeHrrrre Ha arecrrrpaHl.ITe fipefloAaBarenlr.

23 tuyapu 2020 rot . flpegcegarer ua

4.

5.

Aureron)




