
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 15.03.2019 г., бе обсъдено предложение за промяна на 

наименованието на дисциплината „Компютърно моделиране в химията“, изучавана 

през VI семестър на Бакалавърска специалност Компютърна Химия (редовно обучение) в 

„Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност“. Промяната 

в наименованието и актуализирана версия на учебната програма за дисциплината 

„Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност“ за специалност 

Компютърна химия бяха приети с 11 гласа „за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди промяната в наименованието на горепосочената 

дисциплина (в сила от учебната 2019-2020 година) и нейната актуализирана учебна 

програма. 

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебната 

програма. 

 

 

15.03.2019 г.                                                             Ръководител КАХКХ: 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



 
       Препис-извлечение  

от заседание  
       на катедра “Аналитична химия и КХ”  

       от 15.03.2019 
       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 15.03.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 

Присъстват 11 

Отсъстват: гл.ас. А. Терзийски – в часове 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси 

 
 По точка 1.4 от дневния ред беше разгледано предложение за 

промяна в Учебния план на Бакалавърска специалност „Компютърна химия“, 
редовно обучение - дисциплината „Компютърно моделиране в химията“, 
изучавана в VI семестър, да се преименува на "Компютърно моделиране на 
химични свойства и биологична активност". Предложена беше и 
актуализирана програма по тази дисциплина. 

 

  След обсъждане, предложенията за промяна на наименованието на 
дисциплината и актуализираната учебна програма бяха гласувани и приети с 11 
гласа „за”.  

 

15.03.2019     Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Дисциплината "Компютърно моделиране на химични свойства и биологична 

активност " е логическо продължение на курса по Химична информатика, от който 

студентите са придобили базисни познания за представянето, обработката и анализа на  

информацията,  касаеща съединенията и химичните реакции. От друга страна, курсът по 

"Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност" ефективно 

интегрира познанията на студентите по "Хемометрия" и химичните дисциплини с цел 

създаване на компютърни и математически модели за разглежданите химични обекти. Чрез 

усвоените методи за моделиране се осъществява втората част от последователността: данни 

 информация  знание. Важен акцент в дисциплината имат методите за моделиране 

(предсказване) на химични свойства и биологична активност и (QSPR/QSAR). За да усвоят 

методите QSAR студентите ще бъдат запознати в началото на курса с основните класове 

структурни дескриптори, методи за изчисляването им, тяхната взаимовръзка, подходите за 

избор на подходящи множества от дескриптори и основните начини за изграждане на 

модели въз основа на избраните дескриптори. Студентите ефективно ще използват своите 

знания по химична информатика, хемометрия и статистика. По време на упражненията, 

студентите от специалност “Компютърна химия” ще имат възможността да работят с 

висококачествен софтуер за компютърно моделиране в химията, разработен от известни 

научни групи по компютърна химия както и такъв разработен в Химическия Факултет на ПУ. 

Придобитите умения за компютърно моделиране ще съответстват на съвременните 

индустриални стандарти прилагани при откриването, дизайна, синтеза и производството на 

нови химични вещества с практическо приложение. С усвоения материал студентите ще 

имат добро стартово равнище за своето професионално реализиране, особено във 

фармацевтичните компании.  

 

  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 различните класове молекулни дескриптори  

 разширено множество от топологични дескриптори  

 методи за линейно и нелинейно моделиране 

 методи за моделиране посредством адитивни схеми 

 подходи QSPR/QSAR за моделиране на химични свойства и биологична активност 

 

 

 

2. Ще могат: 

 да изчисляват топологични индекси 

 да изчисляват молекулни 3D дескриптори 

 извършват конформационен анализ и 3D моделиране  

 да създават линейни и полиномиални модели на физико-химични свойства и 

биологична активност  
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 да осъществяват класически и модерен QSAR анализ 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 75 ч. 

• Лекции (45 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  105 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Консултации 

 

 

 

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

Препоръчително е студентите да са изучавали курсовете по: Математика, Компютри и 

софтуер, Химична информатика, Органична химия. 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основно компютърно обучение 

 работа с операционни системи и файлове  

 текстообработка и работа с електронни таблици 

 основни познания по химична информатика 

 представяне на структурна информация 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Линейно и нелинейно моделиране, Софтуерно програмиране в химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 25 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 

 сървъри: инфраструктурата на C.lab  

 ОС Windows (академични лицензи) 

 MS Office (академични лицензи) 

 CC001000 – база данни от 1000 Инфра-червени спектри закупена от Chemical Concepts 

(Lab Control), 

 IRSS – система за библиотечно търсене и интерпретация на информация в инфрачервени 

спекрални бази данни, 

 редактори за структурна информация: IsisDraw, ACDLABS 

 RasMol – специлизирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения, 

 TINKER - специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 PCModel 9.1 специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 

 R - система за статистическо моделиране   

 GAMMES и MOPAC  – пакети от програми за квантово химични изчисления  

 JBSMM - софтуерна система за ичисляване на молекулни дескриптори и създаване на 

QSAR/QSPR модели 

 Weka – система за статистическо моделиране 

 CDK (Chemistry Development Kit) 

 PaDEL-Descriptors – система за изчисляване на молекулни дескриптори 

 KNIME 

 Ambit-Standardizer 
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 GCM – софтуер за моделиране с помощта на адитивни схеми 

 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност 

задълбочава знанията на студентите по химична информатика, като се акцентира на 

методите за изчисляване на топологични и геометрични молекулни дескриптори и 

приложението на разнообразни класически и съвременни методи за моделиране на физико-

химични свойства и биологична активност: линейна и полиномиална регресия, адитивни 

схеми, изкуствени невронни мрежи, молекулна динамика, класически и съвременен QSAR 

анализ.  

Упражненията имат за цел да дадат практически умения при осъществяването на 

основните практически етапи на моделирането: представяне и обработката на структурна 

информация, изчисляване на молекулни дескриптори, избор на работни извадки от 

химически обекти и подходящи дескриптори, създаване, статистическо валидиране, 

тестване и прилагане на моделите.  

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    ККооммппююттъъррнноо  ммооддееллииррааннее  ннаа  ххииммииччннии  ссввооййссттвваа  ии  ббииооллооггииччннаа  ааккттииввнноосстт    

Тема часове 

1. Обхват на компютърното моделиране в химията. Основни химически обекти. 

Представяне на структури и химични реакции. Линейни нотации за представяне 

на структури, заявки за субструктурно търсене и химични реакции. 

3 

2. 3D структурно представяне. Молекулни повърхности. Метод на молекулната 

механика.  

4 

3. 3D структурни генератори. Конформационен анализ.  2 

4. Молекулни дескриптори – обща класификация. Конституционни дескриптори. 

Топологични индекси. Характеристични полиноми и собствени стойности на 

топологични молекулни матрици.   

3 

5. 3D структурни дескриптори. Геометрични дескриптори. Електоростатични 

дескриптори. Автокорелационни дескриптори. Комбинирани 2D и 3D 

дескриптори. 

3 

6. Класификация на методите за моделиране. Функционално-описани модели. 

Регресионни методи. Линейно моделиране. Нелинейни регресионни методи.  

4 

7. Предварителна обработка на данните. Анализ на главните компоненти (PCA). 

Статистическо валидиране на модел.  

4 

8. Моделиране с помощта на адитивни схеми. Адитивни схеми от нулев,  първи и 

втори ред. Моделиране на топлини на образуване и LogP.  

3 
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9. Въведение в изкуствените невронни мрежи. Неврон. Свързване на невроните в 

мрежа. Еднослойни мрежи. Многослойни мрежи. Обучение на мрежа.  

4 

10. Приложение на методите за претърсване на бази данни при компютърно 

моделиране. Принцип на подобието при QSPR/QSAR моделиране. 

3 

11. Метод на молекулната динамика. Режими на симулация. Приложения. 

Свързване на молекула с рецептор (docking).  

3 

12. QSAR - количествена взаимовръзка между структура и биологична активност 

на химичните обекти. Класически QSAR модели. Уравнения на Хамет. Анализ на 

Ханч. Анализ на Фрий-Уилсън.  

3 

13. 2D-QSAR методи. Нелинейни методи. 3D-QSAR методи. Метод CoMFA - 

сравнителен анализ на молекулните полета. nD-QSAR методи.  

3 

14. Приложения на Химичната информатика при разработката на лекарства. 

Основни етапи при на разработка на лекарства. Профил на лиганд. Виртуален 

скрининг. 

3 

Общ брой часове: 45 

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 

І Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ККооммппююттъъррнноо  ммооддееллииррааннее  ннаа  ххииммииччннии  ссввооййссттвваа  ии  ббииооллооггииччннаа  ааккттииввнноосстт  

 

Тема часове 

1. Представяне на химични данни. Представяне на структурна информация: 2D 

представяне и линейна нотация SMILES.  

2 

2. Обработване на структурна информация. Определяне на топологически 

еквивалентни атоми. Описание на хирални атоми. Приложение на линейната 

нотация SMARTS.  

2 

3. Представяне на химични реакции. Приложение линейна нотация SMIRKS.  2 

4. Метод на молекулната механика. Създаване на 3D молекулни модели.  2 

5. Определяне на топлини на реакции с помощта на метода на молекулната 

механика.  

2 

6. Систематичен конформационен анализ на молекули.  2 
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7. Изчисляване на молекулни дескриптори. Определяне на геометричен радиус и 

геометричен диаметър на молекула. Определяне на топологични 

автокорелационни дескриптори на молекула. 

2 

8. Изчисляване на молекулни дескриптори. Създаване на обучителни и тестващи 

извадки. Обработка на данните. Анализ на главните компоненти (PCA). 

3 

9. Моделиране с помощта на линейни регресионни модели. Валидиране на 

модел.  

3 

10. Създаване на модели с помощта на изкуствени невронни мрежи. 2 

11. Създаване на модели на химични свойства посредством адитивни схеми. 2 

12. QSPR моделиране на коефициента на разпределение LogP. 2 

13. 3D-QSAR. Метод CoMFA. Моделиране на взаимодействие лиганд-рецептор 

(docking). 

4 

Общ брой часове: 30 

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и асистентите, 

както и с множество задания за домашна работа.  

Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 

задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 

тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 

университета, създаване на бази данни и сцпециализирани скриптове за обработка на 

информация и др. Материалите и софтуера за самостоятелна подготовка са достъпни от 

специализираните web страници на курса, както и от допълнителни ресурси с химически 

бази данни и други информационни източници по Интернет.  

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Н. Кочев Свитък лекционен курс - електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 

 

T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics Basic Concepts and 

Methods 

Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2018 

J. Gasteiger (Ed.) Handbook of Chemoinformatics Vol. 1, 2, 

3, 4. 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH 

2003 

J. Gasteiger, T. Engel Chemoinformatics a textbook Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2003 

R. Todeschini, V. 

Consonni; 

Handbook of Molecular Descriptors  

 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH & Co 

2000 

В. Симеонов Принципи на обработка на химичните 

данни 

Издателство СУ, 

София 

2000 

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

Vandenginste, S. 

Deming, Y. Michotte, L. 

Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

    

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получат нагледна представа за разглеждания теоретичен материал. 

През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, които подпомагат 

подготовката за изпит, а резултатите от текущия контрол участват във формиране на 

крайната оценка по дисциплината. 

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

обзаведени за целта компютърни зали. По време упражненията студентите усвояват 

нужните практически умения за работа с химически софтуер и статистическо моделиране 

под методическото ръководство на асистентите. Упражненията са задължителни.  

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка. Всички учебни 

материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, структурна и 

химична информация, софтуер и други помощни материали за самостоятелна подготовка) са 

достъпни за студентите на интернет страницата на ПУ на адрес:  

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

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума под формата на 

активен тест с изчислителни/пракатически задачи. Текущият контрол има за цел да провери 

степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. Оценява се и 

самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит - активен тест (35-40 въпроса), включващ всички 

теми от учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от текущия контрол и  

резултатите от крайния тестови изпит. 

  

Оценката се изчислява по следната формула: 

25% от оценката на І колоквиум + 25% от оценката на ІІ колоквиум + 50% от оценката от 

семестриалния тест. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 

запознаят с мотивите за поставената оценка. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Николай Кочев....................... 



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 15.03.2019 г., бяха обсъдени и единодушно приети следните учебни 

програми: 

 

• Учебна програма по задължителната дисциплината „Практикум” за Бакалавърска 

специалност Компютърна Химия, редовно обучение; 

• Учебна програма по задължителната дисциплината „Химическа информатика” за 

Бакалавърска специалност Компютърна Химия, редовно обучение; 

• Учебна програма по избираемата дисциплината „Линейно и нелинейно моделиране” 

за Бакалавърска специалност Компютърна Химия, редовно обучение; 

• Учебна програма по задължителната дисциплината „Химическа информатика” за 

Бакалавърска специалност Анализ и Контрол, редовно обучение; 

• Учебна програма по избираемата дисциплината „Линейно и нелинейно моделиране” 

за Бакалавърска специалност Анализ и Контрол, редовно обучение; 

 

 

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

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебните 

програми. 

 

 

15.03.2019 г.                                                             Ръководител КАХКХ: 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ”  

       от 15.03.2019 
       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 15.03.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 

Присъстват 11 

Отсъстват: гл.ас. А. Терзийски – в часове 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси 

 
 По точка 1.5 от дневния ред бяха разгледани няколко актуализации 

на учебни програми:  

- „Химическа информатика“ (задължителна) за Бакалавърска специалност 
Компютърна химия, редовно обучение, 

- „Химическа информатика“ (задължителна) за Бакалавърска специалност 
Анализ и контрол, редовно обучение, 

- „Практикум“ (задължителна) за Бакалавърска специалност Компютърна 
химия, редовно обучение, 

- „Линейно и нелинейно моделиране“ (избираема) за Бакалавърска 
специалност Компютърна химия, редовно обучение, 

- „Линейно и нелинейно моделиране“ (избираема) за Бакалавърска 
специалност Анализ и контрол, редовно обучение. 

След обсъждане предложенията се гласуваха и приеха с 11 гласа „за”  

 

15.03.2019     Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 
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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  

 Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия  (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Практикум 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VІІI 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

4 

ООттггооввооррнниикк  ззаа  ппррооввеежжддааннееттоо  ннаа  ппррааккттииккааттаа  

Зам. декан по учебната работа на ХФ: Доц. д-р Виолета Стефанова  
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация 

Учебните занятия по дисциплината „Практика” имат за задача да затвърдят и 

разширят знанията, придобити в основните курсове включени в учебния план на 

специалността, като предоставят възможност на обучаващите се студенти да натрупат 

практически опит в реална работна среда. За целта студентите се разпределят в 

лаборатории, фирми, технологични и контролни звена, с които Химическият факултет е 

подписал договори за сътрудничество и обучение.  

Методическо и практическо ръководство на  практикантите се осъществява от 

ментори, които са водещи специалисти в съответните фирми, производствени звена или 

аналитични лаборатории. Студентите се запознават със задачите, които се изпълняват от 

конкретните звена на фирмите, изискванията към изпълнителските кадри, наличният 

инструментариум, дигитални ресурси и системите за контрол на качеството.  Усвояват 

специфични за звеното информационни технологии, подходи за компютърно моделиране на 

свойства на химичните субстанции, овладяват експериментални техники и изпълняват 

практически задачи, които се възлагат на специалисти с висше химическо образование. Не 

на последно място, практикуващите студенти развиват умения за работа в екип и 

отговорност при изпълнение и докладване на резултатите от възложените им практически 

задачи.  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 Същността и организацията на работа в отдели за изследователска и развойна 

дейност, във фармацевтични компании, компании работещи в областта на химичната 

информатика, наноинформатиката и разработването на дигитална среда за обслужване на 

научните изследвания в индустрията и подпомагане на регулаторната готовност на новите 

химически субстанции; 

 Основните подходи за обработка на химична информация според принципите FAIR 

(Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability) – лесно намиране, 

достъпност, интероперабилност, многократно използване на данните; 

 Видовете лицензи за достъп до научни данни и ресурси и добрите практики за работа 

в дигитална среда; 

 Добрите практики за работа със съвременни химични бази данни в контекста на 

академични, индустриални и регулаторни институции. 

2. Ще могат: 

 Да работят със съвременни бази данни съдържащи химични субстанции и 

наноматериали с публичен и конфиденциален достъп; 

 Да провеждат QSPR/QSAR моделиране, статистически анализи, read-across процедури 

и групиране на данни за научни, индустриални и регулаторни цели; 

 Да работят със съвременни софтуерни технологии по химична информатика. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  
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Аудиторно: 60 ч. 

• Упражнения –в конкретни лаборатории и 

производствени звена (60 часа) 

Извънаудиторно: 90 ч. 

• Самостоятелна подготовка 

• Консултации 

 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали всички курсове по основните 

химически и компютърни дисциплини, както и специализиращите курсове по: Химична 

информатика, Компютърно моделиране на химична свойства и биологична активност, 

Хемометрия, Квантово-химични методи, Бази данни и основи на програмирането, 

Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране. 

Студентите трябва да имат следните умения и познания: 

 Базови компютърни умения и умения за работа със специализиран софтуер по 

химична информатика и статистическо моделиране; 

 Теоретични знания за структурно представяне, линейни нотации, 3D структурно 

моделиране; 

 Методи за изчисляване на дескриптори и QSRP/QSAR моделиране; 

 Основните подходи на статистическото моделиране и хемометрията; 

 Основни познания и умения за програмиране на поне един програмен език; 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Материалната база, информационната и комуникационна инфраструктура на фирми 

работещи в областта на химичната информатика,  наноинформатика и 

биоинформатика, фармацевтични компании,  производствени предприятия с 

химическа и биотехнологична насоченост, в които се провежда практиката; 

 Облачни услуги и ресурси с отдалечен достъп на изследователски центрове и компании 

в България и Европа; 

 Материалната база на химични лаборатории, в които се провежда практиката; 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 Курсът по „Практика”, има за цел да разшири практическите познания и умения на 

студентите за работа в индустрията, отделите за изследователска и развойна дейност и 

приложението на химичната информатика в различните етапи от разработка на нови 

химични и био-продукти. Разглеждат се основните етапи от обработката на химичната 

информация и тяхното приложение за решаване на задачи от изследователски, 

индустриален или регулаторен характер. Запознават се със съвременните изисквания по 

отношение на обработка на информацията, сигурност на достъпа, принципите FAIR, работа с 

данни и софтуер с отворен достъп, контрола на качеството на данните и мета данните, 

отговарящи на индустриалните и регулаторните стандарти. Студентите се запознават с 

използваните методи, апаратура, софтуерни технологии и дигитални ресурси в конкретното 

фирмено звено, химичната лаборатория или производствен процес. 

В зависимост от личните си предпочитания и своето ниво на компетенция, студентите ще 

имат възможност да изберат задачи фокусирани с повече практическа насоченост в химията, 

биоинформатиката, наноинформатиката, токсикологията и фармацевтичната индустрия или 
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задачи изискващи по-засилено използване на информационни технологии, софтуерно 

програмиране и моделиране със съвременни методи използващи големи колекции от данни 

(big data), изкуствен интелект и методите deep learning. 

 

ТТееммааттииччннаа  ннаассооччеенноосстт  ннаа  ппррааккттииччеессккииттее  ззаанняяттиияя  

Тема часове 

1. Запознаване с организацията, задачите и правилата за безопасна работа и 

сигурност на данните в конкретното фирмено звено или лаборатория. 

4 

2. Запознаване с техническото оборудването и методите, използвани при 

изпълнение на конкретните задачи, информационната и комуникационна 

инфраструктура и ресурсите с отдалечен достъп на фирменото звено или 

лаборатория.  

10 

3. Запознаване със системата за контрол на качеството и отговорностите на всеки 

от изпълнителите във фирменото звено или лаборатория. 

4 

4. Изпълнение на практически задачи, възложени от водещия практиката 

специалист. 

38 

5. Докладване на резултатите от изпълнение на практическите задачи и  

поставяне на текуща оценка от водещия практиката специалист. 

4 

Общ брой часове: 60 

В/ Самостоятелна подготовка 

 

Студентите трябва да усвоят правилата, методите и подходите за изследване в 

конкретното фирмено звено и да изпълнят практическите задачи, възлагани от водещия 

практиката специалист. Въз основа на показаните резултати се оформя текущата оценка по 

дисциплината. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Необходимата за подготовка на студентите литература се предоставя от водещия практиката 

специалист, в зависимост от характера на работата, извършвана в конкретното фирмено 

звено и може да обхваща: 

• Материали, свързани с организацията на работата и задачите на звеното; 

• Мерки за безопасни условия на труд в конкретното звено и сигурност на данните; 

• Система за организация на работата, включително система за контрол на качеството и 

персонални отговорности на изпълнителите; 

• Описание на методите за обработка на данни, сигурност на достъпа, софтуерните 

спецификации, провеждане на експериментални наблюдения, анализи и тестове; 

• Изисквания към представяне, верифициране или контрол на получените резултати. 

• Допълнителни материали свързани със спецификата на дейността на звеното. 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Дисциплината се провежда под формата на практически занятия, провеждани извън 

територията на Химическия факултет в реални фирмени звена или лаборатории, с които са 

подписани споразумения за съвместна работа и обучение на студенти, след предварително 
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съгласувана програма. Също така за целите на обучението, след предварително 

споразумение с фирмите и осигурен достъп от тяхна страна, могат да се провеждат теле-

конферентни връзки и работа с отдалечени информационни ресурси от личните компютри 

на студентите или чрез достъп от компютърните зали на Химическия факултет. Графикът на 

практическите занятия е съобразен и с учебните занятия през текущия семестър. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Дисциплината приключва с текуща оценка.  

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

доц. д-р Николай Кочев ....................... 
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ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

І 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  
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ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Химичната информатика е нова дисциплина, която прилага методите на 

информатиката при решаването на основни задачи в химията. Курсът предоставя базисни 

познания за представянето, обработването, анализа и моделирането на информацията 

касаеща двата основни химични обекта: химичните съединения и химичните реакции. 

Студентите от специалност “Компютърна химия” ще научат основните начини за 

представяне на структурна информация при компютърното третиране на химичните 

съединения: топологично представяне, линейна нотация SMILES, 2D и 3D представяния; 

метода на молекулната механика; подходите за структурно търсене в химични бази данни. 

По време на упражненията студентите ще усвоят работата с популярните структурни 

редактори и средствата за визуализация на тримерните структурни модели. Те ще се 

запознаят със съвременни софтуерни инструменти и ресурси по химична информатика 

публикувани в Интернет и ще задълбочат своите умения при работата с електронни таблици 

и обработката на химични данни. 

Курсът е съобразен със съвременните индустриални стандарти за прилагането на 

химичната информатика в различните етапи на откриването, дизайна, синтеза и 

производството на биологично активни вещества и нови материали. Получените знания са 

необходимият минимум, за да може да се усвоят в следващите семестри дисциплините: 

Компютърно моделиране в химията и Компютърен дизайн на биологично-активни вещества. 

Получените позняния също така ще са много полезни при изучаването на дисциплината 

Хемометрия. 

  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 принципите и методите за представяне и обработка на структурна информация 

 основни топологични дескриптори  

 линейната нотация SMILES 

 методът на молекулната механика (ММ) 

 методи за 2D и 3D графично изобразяване на структурна информация 

 методи за търсене на структурна информация 

 

 

 

2. Ще могат: 

 да работят с молекулни редактори 

 да работят със софтуер за молекулно моделиране (метод на молекулната механика)  

 да обработват структурна информация от интернет 

 да представят структурна информация в няколко различни формата 

 да осъществяват субструктурно търсене в химични бази данни 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  
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Аудиторно: 75 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Упражнения (45 часа) 

 

Извънаудиторно:  105 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Консултации 

 

 

 

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

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основни познания по линейна алгебра и математически анализ  

 компютърна грамотност 

 работа с операционни системи, файлове, текстови редактори и софтуер за електронни 

таблици (MS Excel) 

 основни познания по обща и неорганична химия. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Линейно и нелинейно моделиране, Софтуерно програмиране в химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 25 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 

 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 

 ОС Windows (академични лицензи) 

 MS Office (академични лицензи) 

 CC001000 – база данни от 1000 Инфра-червени спектри закупена от Chemical Concepts 

(Lab Control) 

 IRSS – система за библиотечно търсене и интерпретация на информация в инфрачервени 

спекрални бази данни 

 редактори за структурна информация: ACDLABS 

 RasMol – специлизирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения 

 TINKER - специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика 

 PCModel 7.0 и 9.1 специализирана програма за моделиране с метода на молекулната 

механика 

 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 

 R - система за статистическо моделиране 

 KNIME – платформа за визуално програмиране на научни работни потоци, съчетаваща 

широк набор от инструменти 

 Weka – система за анализ на данни, съдържаща богат набор от алгоритми за машинно 

обучение, предварителна обработка на информацията и пособия за визуализация на 

данни 

 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Химична информатика запознава студентите с основните понятия и методи 

на химичната информатика: структурни представяния, химична графика, метод на 

молекулната механика, субструктурно търсене, молекулни дескриптори, химични бази 

данни.  
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Упражненията имат за цел да дадат практически умения при обработката и анализа 

на структурна и химична информация, както и използването на тази информация при 

химично моделиране.   

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ХХииммииччннаа  ииннффооррммааттииккаа    

Тема часове 

1. Въведение в химичната информатика. Данни, информация, знание. 2  

2. Представяне на структурна информация. Номенклатури. Линейни нотации. 

Топологично представяне. Матрични представяния. 

2  

3. Линейна нотация SMILES. Представяне на атоми, валентни връзки, разклонени и  

циклични структури. Описание на атомни атрибути. Описание на стерео информация. 

Описание на ароматни атоми. Производни езици на SMILES. 

2  

4. Двумерно предстяване на химични структури. Тримерно представяне на структури. 

Молекулни повърхности. 

2  

5. Маркуш структури. Бит-вектори описващи множество от структурни фрагменти. 

Регистрационни номера. Хеш кодове. Представяне на електронни системи.  

2  

6. Химична графика. Векторна и растерна графика. Графично изобразяване на 2D и 3D 

представени структури.  

2 

7. Молекулни и структурни редактори. ISISDraw. ChemDraw. ChemSketch. CACTVS. 

ChemWindow. JME. Web базирани молекулни редактори.  

2  

8. Молекулни дескриптори. Топологични индекси.  2  

9. Изоморфизъм на структури. Субструктурно търсене. Топологични атомни околности. 

Евристики базирани на атомните околности. Скрининг. Структурно търсене.  

2  

10. Топологически еквивалентни атоми. Химически еквивалентни атоми. Търсене на 

структури по подобие. 

2  

11. Метод на молекулната механика. Валентно силово поле. Минимизация на енергията 

и оптимизация на молекулната геометрия. Конформери и конформации.  

2 

12. Развитие на валентното силово поле. Методи за минимизация на енергията.  2  

13. Параметризация на силово поле. Популярни силови полета. Силовото поле 

MM2/MM3/MM4.  

2  

14. Въведение в QSAR/QSPR. Mодели на една променлива. Моделиране на свойства на 

алканите. Химиметрични методи.  

2 

15. Химични бази данни. Класификация. Бази данни на CAS, NCI, PDB, Beilstein. 

Спектрални библиотеки - структура и методи за търсене.  

2 
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Общ брой часове: 30 

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 

І Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ХХииммииччннаа  ииннффооррммааттииккаа    

 

Тема часове 

1. Въведение в системата R. Работа с вектори и матрици. Генериране на графики. Работа с 

файлове. 

6  

2. Работа с химически пакети към системата R. Представяне на структурна информация в 

системата R и изчисляване на молекулни дескриптори.  

9  

3. Обработка на топологично представени структури. Определяне на таблицата на 

свързаност в две основни форми. Определяне на структурни представяния производни 

на таблицата на свързаност. Изчисляване на матрица на съседство и матрица на 

разстоянията. 

3 

4. Представяне на структури чрез линейна нотация SMILES. Интерпретация на SMILES и 

определяне топологична 2D структура. Работа с линейната нотация ROSDAL. 

3 

5. Обработка на двумерно представени структури. Работа с молекулни редактори. 3 

6. Toпологични индекси. Изчисляване на топологичните индекси на Уинер и Загреб. 

Индекси на свързаност - изчисляване на топологичните индекси на Рандич и Балабан. 

3 

7. Определяне на тoпологически еквивалентни атоми. Субструктурно търсене в бази 

данни. 

3 

8. Метод на молекулната механика. Създаване на 3D модели на химични съединения. 

Оптимизация на геометрията и минимизация на стеричната енергия. Моделиране на 

различни конформации на молекулите. Изчисляване на молекулен обем. 

9 

9. Създаване на QSPR модели на една променлива. Моделиране на температури на 

кипене на алкани. Теоретично предсказване на константата на киселинност и скоростни 

константи на хидролиза. 

6 

Общ брой часове: 45 

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  
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Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и асистентите, 

както и с множество задания за домашна работа.  

Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 

задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 

тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 

университета, създаване на бази данни и специализирани скриптове за обработка на 

информация и др. Материалите и софтуера за самостоятелна подготовка са достъпни от 

специализираните web страници на курса, както и от допълнителни ресурси с химически 

бази данни и други информационни източници по Интернет.  

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Н. Кочев Свитък лекционен курс – електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 

 

T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics  Basic Concepts and 

Methods 

Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2018 

J. Gasteiger, T. Engel Chemoinformatics a textbook VCH Verlag GmbH 

& Co 

2003 

 

R. Todeschini, V. 

Consonni 

Handbook of Molecular Descriptors Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2008 

В. Симеонов Принципи на обработка на 

химичните данни 

Издателство при 

СУ, София 

2000 

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

D. Massart, B. 

Vandenginste, S. 

Deming, Y. Michotte, 

L. Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

    

    

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, които 

подпомагат подготовката за изпит, а резултатите от текущия контрол участват във 

формиране на крайната оценка по дисциплината. 

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

обзаведени за целта компютърни зали. По време упражненията студентите усвояват 

нужните за успешната им реализация практически умения по химична информатика под 

методическото ръководство на асистентите. Упражненията по Химична информатика са 

задължителни. Занятията включват: 

• решаване на теоретични и изчислителни задачи;  

• практическа част – използване на софтуер при обработката на структурна и химическа 

информация, търсене в бази данни, молекулно моделиране и др. 

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка. Всички учебни 

материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, структурна и 
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химична информация, софтуер и други помощни материали за самостоятелна подготовка) са 

достъпни за студентите на интернет страницата на ПУ на адрес:  

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

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма са включени два колоквиума под формата на 

активен тест с изчислителни/пракатически задачи. Текущият контрол има за цел да провери 

степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. Оценява се и 

самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит - активен тест (35-40 въпроса), включващ всички 

теми от учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от текущия контрол и 

резултатите от крайния тестови изпит. 

  

Оценката се изчислява по следната формула: 

25% от оценката на І колоквиум + 25% от оценката на ІІ колоквиум + 50% от оценката от 

семестриалния тест. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 

запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Николай Кочев....................... 
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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  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Линейно и нелинейно моделиране  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Дисциплината "Линейно и нелинейно моделиране” задълбочава знанията на 

студентите придобити от дисциплините “Химична информатика”, “Хемометрия” и 

“Компютърно моделиране на химични свойства и биологична активност". Курсът набляга на 

добрите практики за създаване и валидиране на модели според съвременните изисквания 

за ефективно прилагане на QSAR модели описани в официалната документация на OECD 

(Организация за Икономическо Сътрудничество и Развитие). В курса ефективно ще се 

използват вече придобитите знания за работа с молекулни дескриптори и по-задълбочено 

ще се разгледат математическите и алгоритмичните аспекти на различните методи за 

моделиране: линейна и нелинейна регресия, методи за разпознаване на образи и 

класификация. Друг съществен компонент на курса са методите за валидиране на модели и 

определяне на областта на приложимост на моделите. 

По време на упражненията, студентите ще имат възможността да работят с 

висококачествен софтуер за компютърно моделиране в химията. Също така те ще създават 

собствени алгоритми за някои от изчислителните процедури. Придобитите умения за 

компютърно моделиране ще съответстват на съвременните индустриални стандарти 

прилагани при откриването, дизайна, синтеза и производството на биологично активни 

вещества. 

 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 как да използват различни класове молекулни дескриптори  

 линейни регресионни методи 

 нелинейни регресионни методи 

 добрите практики за създаване и валидиране на QSPR/QSAR модели 

 

2. Ще могат: 

 да изчисляват топологични индекси 

 да изчисляват молекулни 3D дескриптори 

 да избират подходящи дескриптори за даден модел  

 да създават линейни и полиномиални регресионни модели 

 да валидират статистически модели 

 да определят област на приложимост на модел 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно: 90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Курсова работа 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Математика, 

Компютри и софтуер, Химична информатика, Компютърно моделиране на химични 

свойства и биологична активност, Хемометрия. 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основно компютърно обучение 

 работа с операционни системи и файлове  

 основни познания по химична информатика 

 представяне на структурна информация 

 основни хемометрични подходи 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Софтуерно програмиране в химията 

  

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 25 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 

 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 

 ОС Windows (академични лицензи ) 

 MS Office (академични лицензи ) 

 редактори за структурна информация: IsisDraw, ACDLABS 

 RasMol – специлизирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения, 

 TINKER - специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 PCModel 9.1 специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 

 R - система за статистическо моделиране   

 GAMMES и MOPAC  – пакети от програми за квантово химични изчисления  

 JBSMM - софтуерна система за ичисляване на молекулни дескриптори и създаване на 

QSAR/QSPR модели 

 Weka – система за статистическо моделиране 

 CDK (Chemistry Development Kit) 

 OpenBabel – софтуер за обработка на структурна информация 

 KNIME – платформа за визуално програмиране на научни работни потоци, съчетаваща 

широк набор от инструменти 

 Weka – система за анализ на данни съдържаща богат набор от алгоритми за машинно 

обучение, предварителна обработка на информацията и пособия за визуализация на 

данни 

 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по “Линейно и нелинейно моделиране” запознава студентите с основните 

принципи за ефективно създаване на QSPR/QSAR модели, валидиране и определяне на 

област на приложимост. В лекциите се разглеждат добрите практики за моделиране, както 

са описани в официалната документация на OECD.  
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Упражненията имат за цел да дадат практически умения за решаването на задачите 

от всеки един етап на QSPR/QSAR моделирането: създаване на работна извадка съединения, 

изчисляване на молекулни дескриптори, избор на оптимално множество дескриптори, 

регресионно или друго моделиране, статистическо валидиране, определяне на област на 

приложимост на модела. Практическите умения ще бъдат изградени посредством 

множество задачи за моделиране на физико-химични свойства и биологична активност. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    ЛЛииннееййнноо  ии  ннееллииннееййнноо  ммооддееллииррааннее    

Тема часове 

1. Представяне на химични структури. Линейни нотации. Файлови формати. 

Молекулни дескриптори. Топологични индекси. 3D геометрични дескриптори.    

3 

2. Подготовка на обучителни и тестови извадки. Откриване на „бегълци“ (outliers) 

излишъци в данни. Селектиране на дескриптори за моделиране. 

3 

3. Регресионни методи. Линейна и нелинейна регресия. Линейна регресия на 

много променливи. 

2 

4. Добри практики при създаване на модели. Офиациални документи на OECD. 3 

5. Методи за статистическо валидиране на модели. Числови индикатори за 

качество на моделите. Прилагане на методите Cross-Validation, Boot Strapping и Y-

scrambling. 

4 

6. Област на приложимост на модел. Методи за определяне на област на 

приложимост. 

4 

8. Принцип на подобието. 2D и 3D подобие на структури. Максимална обща 

подструктура на две структури. Приложение на принципа на подобие при 

създаване на модели. 

2 

9.  Изкуствени невронни мрежи. Класификация. Свързаност. Еднослойни и 

многослойни мрежи. Обучение на мрежи. Делта правило за невронни мрежи с 

обратно разпространение на грешката. Мрежи с радиални базисни функции.  

3 

10.  Химични приложения на изкуствените невронни мрежи. Методи за 

моделиране с „дълбоки“ невронни мрежи (deep learning). 

2 

11. Подходи за моделиране на биологична активност. Методи за 2D, 3D, 4D и 5D-

QSAR.  

4 

Общ брой часове: 30 

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  
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Практически тест - провежда се през 9-та седмица от семестъра 

Курсова задача (представя се в края на семестъра) 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ЛЛииннееййнноо  ии  ннееллииннееййнноо  ммооддееллииррааннее    

 

Тема часове 

1. Обработка на структурна информация. Работа с различни файлови формати. 

Конвертиране от едно структурно представяне в друго. Определяне на 3D 

структура. Работа с 3D генератори. 

4 

2. Работа с молекулни дескриптори. Изчисляване на топологични индекси и 

молекулни 3D дескриптори. 

2 

3. Параметризирано структурно търсене в химични бази данни. Подготовка на 

работни множества съединения за моделиране. Избор на оптимални 

дескриптори. 

2 

4. Моделиране посредством многостъпкова линейна и полиномиална регресия. 2 

5. Създаване на модели на химични свойства посредством адитивни схеми от 

нулев и първи ред. Включване на корекционни фактори. 

4 

6. Статистическо валидиране на модели.  2 

7. Определяне на област на приложимост (ОП) на модел. 2 

10. QSPR – моделиране на физико-химични свойства. Комбинирано упражнение: 

избор на дескриптори, моделиране, валидиране и определяне на ОП. 

4 

11. QSAR - моделиране на биологична активност. Комбинирано упражнение: 

избор на дескриптори, моделиране, валидиране и определяне на ОП. 

4 

12. Моделиране с помощта на изкуствени невронни мрежи. 4 

Общ брой часове: 30 

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

 

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и асистентите, 

както и с множество задания за домашна работа.  

Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 

задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 

тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 

университета, създаване на бази данни и специализирани скриптове за обработка на 
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информация и др. Материалите и софтуера за самостоятелна подготовка са достъпни от 

специализираните web страници на курса, както и от допълнителни ресурси с химически 

бази данни и други информационни източници по Интернет. 

 

Студентите трябва да разработят курсова работа (създаване на QSPR/QSAR модели, 

презентация по тематика, създаване на химична база данни и други проблеми в химичната 

информатика). Свитъкът с индивидуални задачи за всеки студент се предоставя от асистента 

до 6-та седмица на семестъра. Курсовата работа се предава до 14-та седмица от семестъра. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Н. Кочев Свитък лекционен курс – електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 

2012 

 T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics Basic Concepts and 

Methods 

Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2018 

J. Gasteiger (Ed.) Handbook of Chemoinformatics Vol. 1, 2, 

3, 4. 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH 

2003 

R. Todeschini, V. 

Consonni; 

Handbook of Molecular Descriptors  

 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH & Co 

2000 

В. Симеонов Принципи на обработка на химичните 

данни 

Издателство СУ, 

София 

2000 

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

D. Massart, B. 

Vandenginste, S. 

Deming, Y. Michotte, L. 

Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра са планирани практически тест, който подпомага подготовката за 

изпита и курсова задача. Резултатите от текущия контрол участват във формиране на 

крайната оценка по дисциплината. 

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

обзаведени за целта компютърни зали. По време упражненията студентите усвояват 

нужните им практически умения за химично моделиране под методическото ръководство на 

асистентите. Упражненията са задължителни.  

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка. Всички учебни 

материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, софтуер и други 

помощни материали за самостоятелна подготовка) са достъпни за студентите на интернет 

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

 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  
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В рамките на учебната програма е включен практически тест. Текущият контрол има 

за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. 

Оценява се и самостоятелната работа на студентите. 

Дисциплината приключва с теоретичен изпит.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ 

контрол; резултати от самостоятелна курсова работа и резултати от семестриалния изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на практическия тест + 30% от оценката на курсовата работа + 40% от 

оценката от семестриалния тест. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 

запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол, курсова работа и изпитни тестове) се 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Николай Кочев....................... 
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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  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Химическа информатика  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

втора 

ССееммеессттъърр  

ІII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

6 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Химичната информатика е съвременна дисциплина, която прилага методите на 

информатиката при решаването на основни задачи в химията. Курсът предоставя базисни 

познания за представянето, обработването, анализа и моделирането на информацията 

касаеща двата основни химични обекта: химичните съединения и химичните реакции. 

Студентите от специалност “Анализ и контрол” ще научат основните начини за представяне 

на структурна информация при компютърното третиране на химичните съединения: 

топологично представяне, линейна нотация SMILES, 2D и 3D представяния; метода на 

молекулната механика; подходите за структурно търсене в химични бази данни. По време на 

упражненията студентите ще усвоят работата с популярните структурни редактори и 

средствата за визуализация на тримерни структурни модели. Те ще се запознаят с популярни 

софтуерни инструменти и ресурси по химична информатика публикувани в Интернет и ще 

задълбочат своите умения при работата с електронни таблици и обработката на химични 

данни. 

Курсът е съобразен със съвременните индустриални стандарти за прилагането на 

химичната информатика в различните етапи на откриването, дизайна, синтеза и 

производството на биологично активни вещества и нови материали. Получените знания са 

много полезни при изучаването на дисциплината Хемометрия. 

  

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 принципите и методите за представяне и обработка на структурна информация 

 основни топологични дескриптори  

 линейната нотация SMILES 

 методът на молекулната механика (ММ) 

 методи за 2D и 3D графично изобразяване на структурна информация 

 методи за търсене на структурна информация 

 

 

 

2. Ще могат: 

 да работят с молекулни редактори 

 да работят със софтуер за молекулно моделиране (метод на молекулната механика)  

 да обработват структурна информация от интернет 

 да представят структурна информация в няколко различни формата 

 да осъществяват субструктурно търсене в химични бази данни 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Математика, 

Компютри и софтуер, Обща и неорганична химия. 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основни познания по линейна алгебра и математически анализ  

 компютърна грамотност 

 работа с операционни системи, файлове, текстови редактори и софтуер за електронни 

таблици (MS Excel) 

 основни познания по обща и неорганична химия. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Линейно и нелинейно моделиране, Софтуерно програмиране в химията 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 25 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 

 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 

 ОС Windows (академични лицензи) 

 MS Office (академични лицензи) 

 CC001000 – база данни от 1000 Инфра-червени спектри закупена от Chemical Concepts 

(Lab Control) 

 IRSS – система за библиотечно търсене и интерпретация на информация в инфрачервени 

спекрални бази данни 

 редактори за структурна информация: ACDLABS 

 RasMol – специлизирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения 

 TINKER - специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика 

 PCModel 7.0 и 9.1 специализирана програма за моделиране с метода на молекулната 

механика 

 CACTVS – система за представяне и обработка на структурна информация и 

физикохимични свойства 

 R - система за статистическо моделиране 

 KNIME – платформа за визуално програмиране на научни работни потоци, съчетаваща 

широк набор от инструменти 

 Weka – система за анализ на данни, съдържаща богат набор от алгоритми за машинно 

обучение, предварителна обработка на информацията и пособия за визуализация на 

данни 

 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Химична информатика запознава студентите с основните понятия и методи 

на химичната информатика: структурни представяния, химична графика, метод на 

молекулната механика, субструктурно търсене, молекулни дескриптори, химични бази 

данни.  
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Упражненията имат за цел да дадат практически умения при обработката и анализа 

на структурна и химична информация, както и използването на тази информация при 

химично моделиране.   

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ХХииммииччннаа  ииннффооррммааттииккаа    

Тема часове 

1. Въведение в химичната информатика. Данни, информация, знание. 2  

2. Представяне на структурна информация. Номенклатури. Линейни нотации. 

Топологично представяне. Матрични представяния. 

2  

3. Линейна нотация SMILES. Представяне на атоми, валентни връзки, разклонени и  

циклични структури. Описание на атомни атрибути. Описание на стерео информация. 

Описание на ароматни атоми. Производни езици на SMILES. 

2  

4. Двумерно представане на химични структури. Тримерно представяне на структури. 

Молекулни повърхности. 

2  

5. Маркуш структури. Бит-вектори описващи множество от структурни фрагменти. 

Регистрационни номера. Хеш кодове. Представяне на електронни системи.  

2  

6. Химична графика. Векторна и растерна графика. Графично изобразяване на 2D и 3D 

представени структури.  

2 

7. Молекулни и структурни редактори. ISISDraw. ChemDraw. ChemSketch. CACTVS. 

ChemWindow. JME. Web базирани молекулни редактори.  

2  

8. Молекулни дескриптори. Топологични индекси.  2  

9. Изоморфизъм на структури. Субструктурно търсене. Топологични атомни околности. 

Евристики базирани на атомните околности. Скрининг. Структурно търсене.  

2  

10. Топологически еквивалентни атоми. Химически еквивалентни атоми. Търсене на 

структури по подобие. 

2  

11. Метод на молекулната механика. Валентно силово поле. Минимизация на енергията 

и оптимизация на молекулната геометрия. Конформери и конформации.  

2 

12. Развитие на валентното силово поле. Методи за минимизация на енергията.  2  

13. Параметризация на силово поле. Популярни силови полета. Силовото поле 

MM2/MM3/MM4.  

2  

14. Въведение в QSAR/QSPR. Mодели на една променлива. Моделиране на свойства на 

алканите. Химиметрични методи.  

2 

15. Химични бази данни. Класификация. Бази данни на CAS, NCI, PDB, Beilstein. 

Спектрални библиотеки - структура и методи за търсене.  

2 
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Общ брой часове: 30 

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 

І Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 7-ма седмица от семестъра  

ІІ Колоквиум върху 50% от учебния материал (активен тест с изчислителни задачи) 

Провежда се през 14-та седмица от семестъра 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ХХииммииччннаа  ииннффооррммааттииккаа    

 

Тема часове 

1. Обработка на топологично представени структури. Определяне на таблицата на 

свързаност в две основни форми. Определяне на структурни представяния производни 

на таблицата на свързаност. Изчисляване на матрица на съседство и матрица на 

разстоянията. 

3 

2. Представяне на структури чрез линейна нотация SMILES. Интерпретация на SMILES и 

определяне топологична 2D структура. Работа с линейната нотация ROSDAL. 

3 

3. Обработка на двумерно представени структури. Работа с молекулни редактори. 3 

4. Toпологични индекси. Изчисляване на топологичните индекси на Уинер и Загреб. 

Индекси на свързаност  - изчисляване на топологичните индекси на Рандич и Балабан. 

3 

5. Определяне на тoпологически еквивалентни атоми. Субструктурно търсене в бази 

данни. 

3 

6. Метод на молекулната механика. Създаване на 3D модели на химични съединения. 

Оптимизация на геометрията и минимизация на стеричната енергия. Моделиране на 

различни конформации на молекулите. Изчисляване на молекулен обем. 

9 

7. Създаване на QSPR модели на една променлива. Моделиране на температури на 

кипене на алкани. Теоретично предсказване на константата  на киселинност и скоростни 

константи на хидролиза. 

6 

Общ брой часове: 30 

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и асистентите, 

както и с множество задания за домашна работа.  

Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 

задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 

тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 

университета, създаване на бази данни и специализирани скриптове за обработка на 
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информация и др. Материалите и софтуерът за самостоятелна подготовка са достъпни от 

специализираните web страници на курса, както и от допълнителни ресурси с химически 

бази данни и други информационни източници по Интернет.  

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Н. Кочев Свитък лекционен курс – електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 

 

T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics  Basic Concepts and 

Methods 

Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2018 

J. Gasteiger, T. Engel Chemoinformatics a textbook VCH Verlag GmbH 

& Co 

2003 

 

R. Todeschini, V. 

Consonni 

Handbook of Molecular Descriptors Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2008 

В. Симеонов Принципи на обработка на 

химичните данни 

Издателство при 

СУ, София 

2000 

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

D. Massart, B. 

Vandenginste, S. 

Deming, Y. Michotte, 

L. Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

    

    

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра (през 7-ма и 14-та седмица) са планирани два колоквиума, които 

подпомагат подготовката за изпита, а резултатите от текущия контрол участват във 

формиране на крайната оценка по дисциплината. 

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

обзаведени за целта компютърни зали. По време упражненията студентите усвояват 

нужните за успешната им реализация практически умения по химична информатика под 

методическото ръководство на асистентите. Упражненията по Химична информатика са 

задължителни. Занятията включват: 

• решаване на теоретични и изчислителни задачи;  

• практическа част – използване на софтуер при обработката на структурна и химическа 

информация, търсене в бази данни, молекулно моделиране и др. 

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка. Всички учебни 

материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, структурна и 

химична информация, софтуер и други помощни материали за самостоятелна подготовка) са 

достъпни за студентите на интернет страницата на ПУ на адрес:  

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

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  
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В рамките на учебната програма са включени два колоквиума под формата на 

активен тест с изчислителни/пракатически задачи. Текущият контрол има за цел да провери 

степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. Оценява се и 

самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит - активен тест (35-40 въпроса), включващ всички 

теми от учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от текущия контрол и 

резултатите от крайния тестови изпит. 

  

Оценката се изчислява по следната формула: 

25% от оценката на І колоквиум + 25% от оценката на ІІ колоквиум + 50% от оценката от 

семестриалния тест. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 

запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Николай Кочев....................... 
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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  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Линейно и нелинейно моделиране  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Дисциплината "Линейно и нелинейно моделиране” задълбочава знанията на 

студентите придобити от дисциплините “Химична информатика” и “Хемометрия“. Курсът 

набляга на добрите практики за създаване и валидиране на модели според съвременните 

изисквания за ефективно прилагане на QSAR модели описани в официалната документация 

на OECD (Организация за Икономическо Сътрудничество и Развитие). В курса ефективно ще 

се използват вече придобитите знания за работа с молекулни дескриптори и по-задълбочено 

ще се разгледат математическите и алгоритмичните аспекти на различните методи за 

моделиране: линейна и нелинейна регресия, методи за разпознаване на образи и 

класификация. Друг съществен компонент на курса са методите за валидиране на модели и 

определяне на областта на приложимост на моделите. 

По време на упражненията, студентите ще имат възможността да работят с 

висококачествен софтуер за компютърно моделиране в химията. Също така те ще създават 

собствени алгоритми за някои от изчислителните процедури. Придобитите умения за 

компютърно моделиране ще съответстват на съвременните индустриални стандарти 

прилагани при откриването, дизайна, синтеза и производството на биологично активни 

вещества. 

 

 

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

1. Ще знаят: 

 как да използват различни класове молекулни дескриптори  

 линейни регресионни методи 

 нелинейни регресионни методи 

 добрите практики за създаване и валидиране на QSPR/QSAR модели 

 

2. Ще могат: 

 да изчисляват топологични индекси 

 да изчисляват молекулни 3D дескриптори 

 да избират подходящи дескриптори за даден модел  

 да създават линейни и полиномиални регресионни модели 

 да валидират статистически модели 

 да определят област на приложимост на модел 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно: 90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Курсова работа 

• Консултации 

 

 

ППррееддввааррииттееллннии  ииззиисскквваанниияя  ((ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  оотт  ппррееддххооддннооттоо  ооббууччееннииее))    
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Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Математика, 

Компютри и софтуер, Химична информатика, Хемометрия. 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основно компютърно обучение 

 работа с операционни системи и файлове  

 основни познания по химична информатика 

 представяне на структурна информация 

 основни хемометрични подходи 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Софтуерно програмиране в химията 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 25 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 

 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 

 ОС Windows (академични лицензи ) 

 MS Office (академични лицензи ) 

 редактори за структурна информация: IsisDraw, ACDLABS 

 RasMol – специлизирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения, 

 TINKER - специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 PCModel 9.1 специлизирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 

 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 

 R - система за статистическо моделиране   

 GAMMES и MOPAC  – пакети от програми за квантово химични изчисления  

 JBSMM - софтуерна система за ичисляване на молекулни дескриптори и създаване на 

QSAR/QSPR модели 

 Weka – система за статистическо моделиране 

 CDK (Chemistry Development Kit) 

 OpenBabel – софтуер за обработка и конвертиране на структурна информация 

 KNIME – платформа за визуално програмиране на научни работни потоци, съчетаваща 

широк набор от инструменти 

 Weka – система за анализ на данни, съдържаща богат набор от алгоритми за машинно 

обучение, предварителна обработка на информацията и пособия за визуализация на 

данни 

 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по “Линейно и нелинейно моделиране” запознава студентите с основните 

принципи за ефективно създаване на QSPR/QSAR модели, валидиране и определяне на 

област на приложимост. В лекциите се разглеждат добрите практики за моделиране, както 

са описани в официалната документация на OECD.  

Упражненията имат за цел да дадат практически умения за решаването на задачите 

от всеки един етап на QSPR/QSAR моделирането: създаване на работна извадка съединения, 
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изчисляване на молекулни дескриптори, избор на оптимално множество дескриптори, 

регресионно или друго моделиране, статистическо валидиране, определяне на област на 

приложимост на модела. Практическите умения ще бъдат изградени посредством 

множество задачи за моделиране на физико-химични свойства и биологична активност. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    ЛЛииннееййнноо  ии  ннееллииннееййнноо  ммооддееллииррааннее    

Тема часове 

1. Представяне на химични структури. Линейни нотации. Файлови формати. 

Молекулни дескриптори. Топологични индекси. 3D геометрични дескриптори.    

3 

2. Подготовка на обучителни и тестови извадки. Откриване на „бегълци“ (outliers) 

излишъци в данни. Селектиране на дескриптори за моделиране. 

3 

3. Регресионни методи. Линейна и нелинейна регресия. Линейна регресия на 

много променливи. 

2 

4. Добри практики при създаване на модели. Офиациални документи на OECD. 3 

5. Методи за статистическо валидиране на модели. Числови индикатори за 

качество на моделите. Прилагане на методите Cross-Validation, Boot Strapping и Y-

scrambling. 

4 

6. Област на приложимост на модел. Методи за определяне на област на 

приложимост. 

4 

8. Принцип на подобието. 2D и 3D подобие на структури. Максимална обща 

подструктура на две структури. Приложение на принципа на подобие при 

създаване на модели. 

2 

9.  Изкуствени невронни мрежи. Класификация. Свързаност. Еднослойни и 

многослойни мрежи. Обучение на мрежи. Делта правило за невронни мрежи с 

обратно разпространение на грешката. Мрежи с радиални базисни функции.  

3 

10.  Химични приложения на изкуствените невронни мрежи. Методи за 

моделиране с „дълбоки“ невронни мрежи (deep learning). 

2 

11. Подходи за моделиране на биологична активност. Методи за 2D, 3D, 4D и 5D-

QSAR.  

4 

Общ брой часове: 30 

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 

Практически тест - провежда се през 9-та седмица от семестъра 

Курсова задача (представя се в края на семестъра) 
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ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ЛЛииннееййнноо  ии  ннееллииннееййнноо  ммооддееллииррааннее    

 

Тема часове 

1. Обработка на структурна информация. Работа с различни файлови формати. 

Конвертиране от едно структурно представяне в друго. Определяне на 3D 

структура. Работа с 3D генератори. 

4 

2. Работа с молекулни дескриптори. Изчисляване на топологични индекси и 

молекулни 3D дескриптори. 

2 

3. Параметризирано структурно търсене в химични бази данни. Подготовка на 

работни множества съединения за моделиране. Избор на оптимални 

дескриптори. 

2 

4. Моделиране посредством многостъпкова линейна и полиномиална регресия. 2 

5. Създаване на модели на химични свойства посредством адитивни схеми от 

нулев и първи ред. Включване на корекционни фактори. 

4 

6. Статистическо валидиране на модели.  2 

7. Определяне на област на приложимост (ОП) на модел. 2 

10. QSPR – моделиране на физико-химични свойства. Комбинирано упражнение: 

избор на дескриптори, моделиране, валидиране и определяне на ОП. 

4 

11. QSAR - моделиране на биологична активност. Комбинирано упражнение: 

избор на дескриптори, моделиране, валидиране и определяне на ОП. 

4 

12. Моделиране с помощта на изкуствени невронни мрежи. 4 

Общ брой часове: 30 

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

 

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и асистентите, 

както и с множество задания за домашна работа.  

Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 

задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 

тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 

университета, създаване на бази данни и специализирани скриптове за обработка на 

информация и др. Материалите и софтуера за самостоятелна подготовка са достъпни от 

специализираните web страници на курса, както и от допълнителни ресурси с химически 

бази данни и други информационни източници по Интернет. 
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Студентите трябва да разработят курсова работа (създаване на QSPR/QSAR модели, 

презентация по тематика, създаване на химична база данни и други проблеми в химичната 

информатика). Свитъкът с индивидуални задачи за всеки студент се предоставя от асистента 

до 6-та седмица на семестъра. Курсовата работа се предава до 14-та седмица от семестъра. 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

Н. Кочев Свитък лекционен курс – електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 

 

 T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics Basic Concepts and 

Methods 

Wiley-VCH Verlag 

GmbH 

2018 

J. Gasteiger (Ed.) Handbook of Chemoinformatics Vol. 1, 2, 

3, 4. 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH 

2003 

R. Todeschini, V. 

Consonni; 

Handbook of Molecular Descriptors  

 

WILEY-VCH Verlag 

GmbH & Co 

2000 

В. Симеонов Принципи на обработка на химичните 

данни 

Издателство СУ, 

София 

2000 

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

D. Massart, B. 

Vandenginste, S. 

Deming, Y. Michotte, L. 

Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал. През семестъра са планирани практически тест, който подпомага подготовката за 

изпита и курсова задача. Резултатите от текущия контрол участват във формиране на 

крайната оценка по дисциплината. 

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

обзаведени за целта компютърни зали. По време упражненията студентите усвояват 

нужните им практически умения за химично моделиране под методическото ръководство на 

асистентите. Упражненията са задължителни.  

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка. Всички учебни 

материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, софтуер и други 

помощни материали за самостоятелна подготовка) са достъпни за студентите на интернет 

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

 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма е включен практически тест. Текущият контрол има 

за цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра. 

Оценява се и самостоятелната работа на студентите. 

Дисциплината приключва с теоретичен изпит.  
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Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ 

контрол; резултати от самостоятелна курсова работа и резултати от семестриалния изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на практическия тест + 30% от оценката на курсовата работа + 40% от 

оценката от семестриалния тест. 

Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 

запознаят с мотивите за поставената оценка. 

Всички писмени работи (от текущ контрол, курсова работа и изпитни тестове) се 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р Николай Кочев....................... 



Списък 

на учебните програми за Биологическия факултет 

 

1. За специалност „Биология и химия“ – редовно обучение 

- Обща и неорганична химия – I част 

- Обща и неорганична химия – II част 

- Аналитична химия 

- Органична химия – I част 

- Органична химия – II част 

- Физикохимия – I част 

- Физикохимия – II част 

- Химични технологии 

- Методика на обучението по химия 

- Инструментални методи в химията 

- Химия на полимерите 

- Хоспетиране и текуща учебна практика по химия 

- Методика и техника на учебния експеримент по химия 

- Стажантска практика по химия 

- Методи на педагогическите изследвания в обучението по химия 

- Основни химични понятия в обучението по Човек и природа 

- Екологично образование в обучението по химия 

- Учебните задачи в обучението по химия 

- Рефлексията в обучението по химия 

- Обяснението в обучението по химия 

- Химия на отровните вещества 

- Химия на лекарствените вещества 

- Химическата промишленост в България 

- Химия на хранителните продукти 

- Съвременни хроматографски методи 

- Приложна колоидна химия 

- Биокатализ и биоелектрохимия 

2. За специалност „Биология“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

3. За специалност „Молекулярна биология“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

4. За специалност „Медицинска биология“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

5. За специалност „Екология и опазване на околната среда“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

6. За специалност „Екология на биотехнологичните производства“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

7. За специалност „Приложна и индустриална екология“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи за анализ 

8. За специалност „Фармацевтични биотехнологии“ – редовно обучение 

- Аналитична химия с инструментални методи 
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3. KypcoB [poexc 3a raaruocrrrqHo u3cJreaBaHe

4. Craxaxrcra nparT[r(a ro xaMfi,

II. Hs6npaeur,uncuuulrur:

l. flcnxororlq ua JrrlgHocrra

2, flolxolorsr ua o6uynauero

3. CT opeueHxN o6piBoBareJrH},t TexHoJrorlta r o6yteurero

4. V,rr,l;rrluHo :axono,[arercrBo n yqe6Ha AoxyMeHTau]r,

5. Pa3BrlTxe Ha xnpqoBlt xoMnereHTHocru upe3 o6yrenuero rro xr-rMHt

6. I4urelexryaauo ar,rnuraHre vper obyreHuero no trpnpoaHn HayKH

7. ExonorflqHo B]3nuraxre upe: o6yveHrrero IIo [p]rpoAHH Hayxlr

8. Ha6,rroaenaero t,r xaMr.rHrirr ercrrepNuerr a o6yleatero no xllMr,t,

9. V.re6HE:aaaqu no xuMrq a CY



1 0. ElroHeopraHn'rHa xI.tMH'

III .OaxynrarhBHh Al'tc ufinJlll HIt:

l. l'icroPllfl fla xl'IMtt'lra

2. PeQlexcm r o6Yrexuero

Ilpor?aMnre ca npe,uJloxeHI.'I 3a r.tlacyBaHe'

Crea npoBeaeHoro r,racyaaxe, yte6Hure uporpauu 6rxa npflerx c'bc 7 Hlaca "3a"'

nporoxo,'l'lux:
08.03.2019 r.

flnoBArc



[o,{eraua
na Xuunqecrn ([arY.n, er

npu fIY ,,fI. Xulen4aPcxn"

Tyr

PtrosoAurer rareApa,,Xr'ruuvna rexHoloruq"

focnoasn Aexan,

Ha14.03.2019r'cecacro,KaTegpencaBer'r'arofiro6xxapa3rneaaHuyre6unre
lporpaMu no cne4nure us6upaeMrr AIlcIrHIrJrIrsu 3a MarucrtpcKa rlporpaMa Vqumen no xusuw:

3a necneuua:rucru:

.XpaHumeJlHusel4ecmsauxuzueHaHaxpaHeHemo(IVcer'l.)cxopapl{yM|510/15yl

,a*rop oou. a-p Mapru Alrre:rosa-PoMoBa' rlpeaBrraella n yre6xtx TIJIaH Ha pedoano

odyueuue;
o Xpauumeauu set4ecmsa u xuzueHa Ha xpaHeHemo (IV certa') c xopapuw 5/0110 u

,"..op oou. ,q-p Mapu, AHrerosa-Pol{oBa' upeaBnaeHa r yre6nur rlJIaH Ha sado'tuo

o6ywnue;
oXullu.aHanonuMepume(IVcerra.)cxopapuwl5l0ll5urrerropnpo(['4-pfuura

Anroe4 npe.qBrrAelra B yre6nur tnut ta pedoeuo o6yvenue;

oXuntuHanonuepume(IVcer'l.)cxopapHyM5l0/l0u;rerropnpoi[.4-pfuHKa
Anrora, [peABIr'4eHa B y're6gl'rs nraH ua zadovxo o6yueuue'

3a cueuualucru:

.xpanumenHuset4ecmsauxuzueH|lHaxpaHeHemo(Ilcer'r.)cxopap}ryMl5l0/15u

,"*rop oou. r-p Mapru Anrerosa-Pol{oBa' npeaBngeua r yue6nur nJrau Ha pedosHo

o6yueuue;

oXpauumeluueeu|ecmsauxunueHaHaxpaHeHemo(IIceIr,r.)cxopapulrrl5/0/10I,Ilerrop

,qoq. a-p Maplrs Anrerosa-PoMoB4 upeaBHAeHa B yre6ur'rr r',raF. Ha gado'tuo o6yueuue;

CXut,lunHanonutlepume(Ilcer',r')cxopapuwlr5101lr5ltrrexropnpoQ.4-pfrnra
Anrosa, npeAs[4ena r yue6nue tnatr ta pedoeuo odyuetue;

oXullunHanotltluepume(Ilcer'r.)cxopapuyi{5101110ltlerropnpotp.A.pfHHKa
Aurosa npe,muaega B y're6Hxl urag Ha sado'tuo odyaeuue'

CreA o6ctx.qane, 6e perueno Aa ce [peA'IIox[ Ha @axyrrrgrntta c'bBe.;r Aa frBbpArr

flpea.lloxesl{Te yue6ur'r nporpauu'

flpuaarau flperruc or nporoxola na Karegpeull clBer'

AOKJTAA
or ,qoq. ,q-p Mapur ftopaanora Aurenora-Pouoaa'

15.03.2019 r. Pr,rosoaurer xate.qpa XT:



Kore4po "Xui ut{xo rex*onofuA"

flPOTOKOII l{e 122

oT KaTeApeHo ctBeqaHre

llpenrc

lnec 14.03.2019 ro4. ce cbcron cbBeqaHue Ha rar. Xuuvtqxa rexHonorht.

npuctcrBaxa: npo$.A-p T. AHroBa, Aotl.A-p M. AHrenoea-PoMoBa, AoLl. A-p

l-. llarponoe, rn. ac. A-p X. flerroea, rn. ac. A-p k'1. Kocroaa' ac. n. FHeB, xutvt X-

CnMeoHosa.

Orcrcrsaxa: Aotl. A-p,{. Toxvea - B HennareH ornycK' rfl. ac. 4-p O. TeHeaa -
B nnareH ornycK.

Cuaeqauuero npeMhHa nph cfleAHhrl AHeBeH peA:

m.1 . Yqe6uu ebnpocu

r{nexoeere Ha KaTeApeH fl cbBeT o6cbAhxa yve6xure nporpaM[ no cneAHhre

ua6upaeuu At4ctlunnxHn 3a MarllcrlpcKa nporpaMa Y'{l4ren no xhMl4n:

3a uecneqranucru:
. XpaHurenuu BeulecrBa H xurueHa Ha xpaHeHero (lV ceru.) c xopap yM

15l}t15 u neKrop Aoq. A-p Mapun Anrenoea-Polrosa, npeABh4eHa e yve6xun nnan

Ha peAoBHo o6yvexue;
. Xpanr,rrennr BeulecrBa tn xtnfve{a Ha xpaHeHero (lV cem.) c xopaprayna 5/0/10

u neKrop Aoq. A-p Mapnn AHrenoea-Pon/toea, npeABHAeHa a yve6xun nJlaH Ha

3aAoqHo o6yveuue;
. Xutuug Ha nonhMepure (lV ceu.) c xopapuyM 15l1l15 H fleKrop npo$' A-p

l-nHra Axroea, npeABuAeHa e yve6xran nnaH Ha peAoBHo o6y'reuue;

. Xuurs Ha nonuMepure (lV cervr.) c xopapuyM 5lOl1O u nerrop npo$ g-p

l-ranra Anroaa, npeABhAeHa a yve6xun nnaH Ha 3aAoLlHo o6yvexue.

3a cnequanuctu:
. XpaxurenHr Beu{ecrBa v xvfue{a Ha xpaHeHero (ll cervr.) c xopapuyM 15lol15

14 neKTop Aotl. A-p Mapun Axrenoea'Poti osa, npeABuAeHa a yve6uun nnaH Ha

peAoBHo o6yveuue;
. Xpaxurenxn Beu{ecrBa a xutuleHa Ha xpaHeHero (ll cervr.) c xopaprayu 5/0/10

H neKTop Aoq. A-p Mapnn Axrenoea-Pottoga' npeABuAeHa a yve6xun nnaH Ha

3aAoqHo o6yvexue;



. XuMVte Ha nonuMeprre (ll ceru.) c xopapxyM lSlOtlS u neKrop npoe. A-p
l- Hra AHroea, npeABr4AeHa B yqe6Hus nnaH Ha peAoBHo o6yqeH[e;

. Xr,rru q Ha nonrMep re (ll ceM.) c xopapuyM 5lOl10 u neKrop npo+. 4-p l-uxra

Axroga, npeABuAeHa e yve6tr,rn nflaH Ha 3aAoqHo o6yvexue.

Cne4 o6cu4qaxe, 6e peueHo Aa ce npeAnoxu xa OaxynrerHrln cbBer Aa
yrBbpAr4 npeAfloxeHure yve6xn nporpaur,r.

l-lporoxonupan:

(xrna. X. Cuueoxoaa)



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 АХКХ, проведено на 
15.03.2019, бе разгледан и приет (11 гласа „за“) индивидуален план за работата на 
редовен докторант по Теоретична химия (Химична информатика)  Гергана Илиева 
Танчева по тема: „Приложение на методите на химичната информатика при 
мултикомпонентни субстанции и наноматериали” с научен ръководител: доц. 
д-р Николай Тодоров Кочев.  

Моля, Факултетният съвет да утвърди предложения план за обучение на 
докторанта.   
 
Прилагам: 
1. Индивидуален план за работа на докторанта Гергана Танчева;  
2. Препис-извлечение от Протокол на КС на КАХКХ. 
 

 

 

15.03.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ”  

       от 15.03.2019 
       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 15.03.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 

Присъстват 11 

Отсъстват: гл.ас. А. Терзийски – в часове 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси 

 
По точка 1.3 от дневния ред беше разгледан индивидуалния план за 

работа на Гергана Илиева Танчева, редовен докторант по Теоретична химия 
(Химична информатика) на тема: „Приложение на методите на химичната 
информатика при мултикомпонентни субстанции и наноматериали”  с научен 
ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Кочев.  

 
След обсъждане предложението се гласува и прие с 11 гласа „за”  

 

15.03.2019     Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
 
 
Докторантура: редовна      Химически факултет 

        Катедра аналитична химия и компютърна химия 

 

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия: Гергана Илиева Танчева 

2. Дата на записване в докторантура: 01.03.2019 

3.   Заповед  № Р33 – 936 от 20.02.2019 година   

4.   Срок за завършване на докторантурата: 01.03.2022 година 

5. Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

6. Професионално направление 4.2. Химически науки 

докторска програма: Теоретична химия 

7. Тема на дисертационния труд: „Приложение на методите на химичната информатика при 

мултикомпонентни субстанции и наноматериали“ 

8. Утвърдена от ФС, протокол № 205 от 14.02.2019 година 

       7. Научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Кочев  

  

8.  Идивидуалният учебен план за работа е утвърден от ФС протокол №…… от …………… 

 

 

  

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

       (проф. д-р Запрян Козлуджов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

       (доц. д-р Веселин Кметов) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 
 

Дейности Период Форми 

I. Анализ на състоянието на изследванията по проблема  

Самостоятелна работа 

с научна литература; 

Консултации с 

научния ръководител; 

Отчет  

 

1. Работа над дисертацията – литературен обзор: 

преглед и обобщение на научните публикации за: 

• обработката на данни за химични субстанции и 

наноматериали чрез структурно представяне, 

автоматично изчистване на данни, стандартизация, 

нормализация и агрегиране;  

• проблематиката касаеща третирането на 

субстанциите в съвременните химични бази данни, 

съвременните модели за бази данни и мета данни 

за наноматериали, използване на онтологии в 

базите данни, третиране на субстанциите в научен, 

индустриален и регулаторен аспект; 

• стандартни и съвременни методи за QSPR/QSAR 

моделиране, прилагане на приципите на OECD за 

създаване и валидиране на QSAR модели, 

изчисляване и селекция на молекулни дескриптори 

 03.2019 – 03.2020 

2. Експериментална работа по темата на 

изследването: 

• Поставяне на цели и задачи на изследването: избор 

на базов модел за представяне на химични 

субстанции и нано-форми на субстанциите; 

• Избор на софтуерна платформа за реализация на 

модела за представяне на химични субстанции; 

• Избор на колекции с  химични субстанции и нано 

материали, анализ на данните и мета данните, 

изчистване на аномалии, онтологично анотиране, 

импортиране в базата данни и подготовка за 

моделиране;  

• Избор на целеви свойства за моделиране; 

• Създаване на извадки за моделиране; 

• Създаване на първоначални QSPR/QSAR модели  

06.2019 – 03.2020 Самостоятелна 

работа, лабораторна 

работа и работа чрез 

отдалечен достъп с 

компютърни ресурси; 

Отчет 

3. Участие в научни форуми  03.2019 – 03.2020 Съвместно с научния 

ръководител; 

Отчет 

4. Посещение на специализиращи курсове лекции, 

свързани с темата на дисертационния труд 
03.2019 – 03.2020 

Сертификати за 

преминато обучение 

5. Представяне на годишен отчет на докторанта 03.2020 Отчет 

 

                                                             Ръководител на катедра:……………….………….. 

                                                                                                     (доц. д-р Кирил Симитчиев) 

 

     Научен ръководител:…………………………… 

                                   (доц. д-р Николай Кочев) 



  РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОГДОГОТВКАТА 
 

Дейности Период Форми 

1. Експериментална работа върху темата на 

изследването: 

• Разработване на специализирани дескриптори за 

мултикомпонентни субстанции и наноматериали 

базирани на тяхната композиция и физико-химично 

охарактеризиране; 

• Разработване на метод за представяне на 

информацията за мултикомпоненти субстанции 

чрез линейна нотация;  

• Създаване на нови извадки за моделиране и нови 

QSPR/QSAR модели; 

• Тестване на създадените QSPR/QSAR модели върху 

бази данни със субстанции и откриване на 

перспективи  за прилагането им при автоматично 

изчистване на грешки в базите данни; 

• Създаване на методика за QSPR/QSAR моделиране 

базирано на мултикомпонентния състав на 

субстанциите;  

03.2020-09.2020 Самостоятелна 

работа, лабораторна 

работа и работа чрез 

отдалечен достъп с 

компютърни 

ресурси; 

Отчет 

2. Работа над дисертацията:  

• оформяне на експерименталната работа по 

разработените методи 

 

08.2020-03.2021 Самостоятелна работа 

и консултации с 

научния ръководител 

Отчет 

3. Полагане на изпит по специалността 09.2020-02.2021 

Самостоятелна 

подготовка;  

консултации; Изпит 

4. Участие в научни форуми 03.2020-09.2020 

Съвместно с научния 

ръководител; 

Отчет 

5. Преподавателска дейност 

• провеждане на практически занятия със студенти, 

обучавани в ХФ на ПУ 

03.2020-02.2021 

Провеждане на курс 

упражнения/ 

практикуми със 

студенти;  

Проверка на курсови 

работи; 

6. Посещение на специализиращи курсове лекции, 

свързани с темата на дисертационния труд 

 

03.2020– 03.2021 
Сертификати за 

преминато обучение 

7. Подготовка на научна публикация 07.2020-03.2021 

Съвместно с научния 

ръководител; 

Публикация 

8. Представяне на годишен отчет на докторанта 03.2021 Отчет 

 

                                                             Ръководител на катедра:……………….………….. 

                                                                                                     (доц. д-р Кирил Симитчиев) 

 

     Научен ръководител:…………………………… 

                                   (доц. д-р Николай Кочев) 



 

 

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОГДОГОТВКАТА 
 

Дейности Период Форми 

1. Експериментална работа върху темата на 

изследването: 

• Усъвършенстване на дескрипторите за 

мултикомпонентни субстанции и наноматериали; 

• Усъвършенстване и валидиране на методиката за 

QSPR/QSAR моделиране базирано на 

мултикомпонентния състав на субстанциите; 

• Създаване на нови нано-QSAR модели и QSPR/QSAR 

модели базирани на мултикомпоненти субстанции; 

• Прилагане на моделите при решаване на проблеми 

свързани със създаването на нови субстанции 

според принципите „Safe-By-Design“ и регистрацията 

на субстанциите според регулаторните изисквания; 

03.2021-09.2021 Самостоятелна 

работа, лабораторна 

работа и работа чрез 

отдалечен достъп с 

компютърни ресурси; 

Отчет; 

Публикации, участие 

в конференции 

2. Преподавателска дейност 

• провеждане на практически занятия със студенти, 

обучавани в ХФ на ПУ 

03.2021-02.2022 

Провеждане на курс 

упражнения/ 

практикуми със 

студенти;  

Проверка на курсови 

работи 

3. Подготовка на научна публикация 09.2021-12.2021 Самостоятелна работа 

и консултации с 

научния ръководител; 

Публикация 

4. Подготовка на цялостно оформения дисертационен 

труд 
09.2021-03.2022 

Самостоятелна работа 

и консултации с 

научния ръководител; 

Дисертационния труд 

5. Отчисляване с право на защита 

03.2022 

Представяне на 

резултатите от 

дисертационния труд 

пред КС 

 

    

                                                             Ръководител на катедра:……………….………….. 

                                                                                                     (доц. д-р Кирил Симитчиев) 

 

     Научен ръководител:…………………………… 

                                   (доц. д-р Николай Кочев) 

 



[o f-u leraua
na Xuuuqecru Qarylrer
npu fIV "fI. Xulen.qapcrr.r"

AOKJIAA

or AorI. A-p Huna lunuena
pbKoBoAr,rreJr Kare.qpa (Dusurox[r,rH,

YsaxaeMr-r r-u ,{exau,

Moac Aa BHecere la o6crxAaHe r,r yrBbpxAaBane or (Dary;rrerHlu cbBer Ha

Iru.uuBr.rAyuurHr4, yue6en n.nalr Ha AoroopaHT Mapur f. flrrMnr.r,rosa.
fl;ranrr e o6cr.qeu H fipuer Ha 3aceaaHrre Ha KareapeHu, cbBgr Ha Kar. OlrsuxoxuMllr
B AeJIoBI4 noprAbK or 15.03.2019.

KrN,r nacrosru[, rourar flpunaraM r.rHrxBr.rryarnuuJr yqe6eH nnaH Ha ,uoKropaHTKara,

npefluc-lr3BJreqeHl{e or nporoKoJla Ha 3aceAaHuero Ha KC u noAnLIcKa Ha ruleuoBere

na xar @X.

18.03.2019 r.
flrosAr.rs

P-,r. rare4pq



flpenuc - r.r3BJreireHrle
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Ha KareApa (DusuxoxuMra,

O6u crcms: 8

Orct crsa: ac. fI. Krn.{esa ( r rr,raiur.rncrao )

Heo6xogrErrl 6pofi ra rroJroxr{reJreH u:6op: 5

Ha 15.03.2019 r. qrreHoBere xat, @ra3uroxl,IMu, Ha ceoe aaceganue ( a
aeroBr4 noprAtK ) o6cr4lrxa u eAHHoAyrrrHo riHAr.rBr.r.qyuurHraa yve6en
rrraH Ha AoKTopaHT Maput feHoga

KC npe4nara na (DC 4a 6t4e ger Hr.p.uBu4ya.,rnur yveOen rrJraH Ha

.qoKropaHr Mapus. f enosa lluunulona.

Ilporoxorvur:15.03.2019 r.

( M. feoprue
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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 15.03.2019 г., бе разгледан отчетът на 
задочен докторант Ваня Йорданова Маркова за третата година от 
докторантурата ѝ. На заседанието присъства един от двамата научни 
ръководители на докторанта – доц. д-р Кирил Симитчиев. Доц. д-р Кирил 
Симитчиев запозна членовете на катедрата със становището си, утвърдено от 
втория научен ръководител инж. д-р Елка Пискова, и предложи оценка за третата 
година на докторантурата Много Добър (5). След обсъждане на представените 
резултати, отчетът и оценката на научните ръководители бяха приети с 11 гласа 
„за“.   

 
Предлагаме на ФС на ХФ да приеме отчетът на Ваня Йорданова 

Маркова с оценка Много Добър (5). 
 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от катедрения съвет; 
2. Отчет на докторанта; 
3. Съгласувано мнение на научните ръководители. 

 
 

 

15.03.2019 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 15.03.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 4 

 
 На 15.03.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 
Присъстват 11 

Отсъстват: доц. В. Стефанова – в командировка във връзка с КСК 2019  
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Текущи въпроси 

 
 По точка 1.1 от дневния ред беше изслушан отчетът на докторант 

Ваня Йорданова Маркова за третата година от нейната докторантура.  
На заседанието присъства един от двамата научни ръководители на 

докторанта – доц. д-р Кирил Симитчиев. Той  запозна членовете на 
катедрата със становището си, утвърдено от втория научен ръководител 
инж. д-р Елка Пискова. След дискусия отчетът беше приет с 11 гласа “за” и 
беше дадена оценка Много добър (5). 
 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ да приеме отчета на 
Ваня Йорданова Маркова за третата година от нейната докторантура с 
оценка Много добър (5). 

 
 

15.03.2019     Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

       



1 

 

До Декана на 
Химически факултет 

ПУ ”Паисий Хилендарски” 
гр. Пловдив 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

на 
Ваня Йорданова Маркова 

задочен докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия” 
на Химически факултет 

 

За трета година от докторантурата 
(за периода 01.03.2018 – 01.03.2019 г.) 

 
Тема на дисертационната работа: „Изпитване на биоразградими отпадъци”   
Научни ръководители: доц. д-р Кирил Костов Симитчиев и 

инж. д-р Елка Николова Пискова 
 

 

През третата година от докторантурата бе извършена трансформация на формата 
на обучение (от редовна в задочна), считано от 01.01.2019 г. (Ректорска заповед 
№ Р33-6483/14.12.2018 г.). Във връзка с направената промяна бе извършена и 
актуализация на индивидуалния план за обучение, отчитащ четири годишната 
продължителност на задочната форма на обучение  (Протокол № 204/15.01.2019 г. 
на ФС на ХФ). Изготвеният годишен отчет е съобразно индивидуалния план за 
работа, предвиден за третата година от докторантурата. 
 

І. Обучение. 
1. Посетих интензивен курс лекции на тема „Univariate Calibration on Instrumental 

Analysis“ с лектор Prof. Dr. Antonio Canals Hernandez, University of Alicante, Spain 
(15 май 2018, Химически Факултет на ПУ „Паисий Хилендарски, гр. Пловдив). 

2. Посетих курс организиран от Съюза на метролозите в България на тема „Целева 
неопределеност – същност, установяване и приложение. Характеристики на 
методи за измерване и доказване на валидността им съгласно изискванията на 
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и международни документи по темата“, който се 
проведе на 01.11.2018 г. в гр. София. 
Лекторът - д-р инж. хим. Димка Иванова, представи лекции на следните теми: 
- Неопределеност на измерване – основни определения и концепции – 
прилагане по предназначение в лаборатории за изпитване и лаборатории за 
калибриране; 
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- Избор на източници и информация за определяне на целевата 
неопределеност съгласно Ръководство на Eurachem / CITAC „Установяване и 
използване на целевата неопределеност в химичните измервания“; 
- Характеристики на метод за измерване и използването им за установяване на 
целевата неопределеност. Пригодност за целта; 
- Оценка на риска при оценяване на съответствието във връзка с целевата 
неопределеност на измерване; 
- Разходи / ползи, свързани с оценяване на неопределеността на измерване. 
Оптимизиране на неопределеността на измерване; 
- Целевата неопределеност – ръководство при валидиране или верифициране 
на методи. 

II. Работа по дисертацията. 

1. Оценка на толерантността (стабилността) на микровълновата плазма 
към различни фактори на разреждане на пробните разтвори  

За определяне на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn в продукти от биоотпадъци бе 
използвана атомно-емисионната спектрометрия с микровълново генерирана плазма 
(MP-AES). Тъй като целевите елементи са в ниски концентрации е необходимо да 
се измерват пробни разтвори с по-ниски фактори на разреждане. Направена е 
оценка на стабилността на микровълновата плазма спрямо различни фактори на 
разреждане за проба компост в продължение на 50 минути. Работните условия, при 
които са направени изследванията са: точка на оптично наблюдение – 0, скорост на 
потока на пробата - 1,0 ml/min, скорост на потока на пулверизиращия газ - 
0,65 L/min, време за интегриране – 3 s, брой на инструменталните повторения – 5. 

В началото на измерванията за фактор на разреждане 500 е отчетена скорост 
на потока на пробата 0,96 ml/min, а в края на серията – 0,92 ml/min. Тази промяна 
на скоростта е около 5 % и би могла да се дължи на стабилизиране на условията по 
транспортния път до камерата. При  всички аналитични линии за този фактор на 
разреждане се наблюдава понижение на интензитета с 1 до 8 %, което се дължи на 
промяната на скоростта на потока на пробата. По време на цялата серия 
относителното стандартно отклонение се запазва постоянно (фигура 1). Отчетеното 
понижение на интензитета за втория изследван фактор на разреждане (DF=200) е от 
1 до 2 %, като промяната на скоростта на потока на пробата е около 1 %. При 
фактор на разреждане 100 при всички изследвани линии се наблюдават флуктоации 
както на интензитета, така и на относителното стандартно отклонение по времето 
на измерването, което най-вероятно се дължи на отлагане на соли върху централния 
канал на горелката. При въвеждане на пробен разтвор с фактор на разреждане 50 
още на четвъртата минута плазмата става нестабилна и не бе реализирано 
измерване.  

За да могат да се използват по-ниски факори на разреждане за измерване на 
аналитите е необходимо да се промива между отделните измервания, да се 
проверява дрейфа на интензитета със стандартни разтвори и да се измерва 
скоростта на потока на пробата преди и след серията.  
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Cr (427.480 nm) DF=500 Cr (427.480 nm) DF=200 Cr (427.480 nm) DF=100 

  
 

Cu (324.754 nm) DF=500 Cu (324.754 nm) DF=200 Cu (324.754 nm) DF=100 

   
Ni (341.476 nm) DF=500 Ni (341.476 nm) DF=200 Ni (341.476 nm) DF=100 
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Pb (405.781 nm) DF=500 Pb (405.781 nm) DF=200 Pb (405.781 nm) DF=100 

 
  

Zn (213.857 nm) DF=500 Zn (213.857 nm) DF=200 Zn (213.857 nm) DF=100 

   
Фигура 1 Инструментална повторяемост при оценка на стабилността на микровълновата плазма спрямо различни фактори на 
разреждане на разтвори на проба компост 
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2. Изследване влиянието на матрични елементи върху плазмения фон при 
MP-AES анализ  

Атомно-емисионната спектрометрия с микровълново генерирана плазма 
(MP-AES) е метод, при който е възможно да се наблюдават неспектрални пречения 
при анализа на проби с високо минерално съдържание. В предишни наши 
експерименти бе наблюдавано понижение или повишение на плазмения фон в 
разтворите на пробите, спрямо базовата линия на процедурната празна проба за 
изследваните аналитични линии. 

С цел да се установи влиянието на съпътстващите елементи върху плазмения 
фон при MP-AES анализ бяха приготвени и подложени на инструментално 
измерване моноелементни разтвори на матричните елементи с нива, съпоставими с 
установените от предишни експерименти в реалните проби (Na и Mg – 50 mg/kg; K, 
Ca, Fe, Al, P и S – 100 mg/kg). При въвеждане в MP-AES на всеки от изброените 
разтвори на потенциални интерференти бе регистриран и проучен спектъра в 
близката околност на аналитичните линии на целевите елементи (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 
и Zn). Резултатите от проведените изследвания са обобщени и представени в 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Влияние на макроелементите върху плазмения фон при анализа на Cd, 
Cr, Cu, Ni, Pb и Zn 
 

Аналитична линия, 
nm 

Макроелементи, понижаващи 
плазмения фон 

Макроелементи, 
повишаващи плазмения фон 

Cd 226.502 K, Na Ca, Fe, Mg, P, S 
Cd 228.802 K, Ca, Mg, Al, P, S, Na  
Cr 359.348 K, Al Ca, Fe, Mg, P, S 
Cr 360.352 K, Na Ca, Fe, P, S 
Cr 427.480 K, Al, Na Ca, Fe, Mg 
Cr 520.844 K, Mg, P, S, Na Ca, Fe, Al 
Cu 324.754 K, Mg, S, Na Fe, Al 
Cu 327.3 5 K, Ca, Fe, Mg, Al, P, S, Na  
Ni 305.082 K, Ca, Mg, Na Fe 
Ni 341.476 K, Ca, Fe, Mg, Al, Na  
Ni 346.165 K, Ca, Mg, Al, Na Fe, P, S 
Ni 349.295 K, Mg, Al, S, Na Fe 
Pb 283.305 K, Al, Na Fe, Mg, S 
Pb 363.957 K, Mg, Al, P, S, Na Ca, Fe 
Pb 368.957 K, Ca, Mg, Al, P, S, Na Fe 
Pb 405.781 K, Mg, Al, P, S, Na Ca, Fe 
Zn 213.857 K, Ca, Fe, Mg, Al, Na  
Zn 472.215 Mg, Al Ca, Fe 
Zn 481.053 K, Mg, Al Ca, Fe 
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От проведената качествена оценка е установено кои са интерферентите, 
които имат най-съществено влияние върху плазмения фон. В таблица 2 са посочени 
интерферентите за приоритетните линии на изследваните елементи. 
 
Таблица 2 Интерференти имащи най-съществено влияние за приоритетните 
линии на аналитите 
Приоритетни линии на аналитите Интерференти с най-съществено влияние 
Zn 213.857 Fe, Mg, Na 
Cd 228.802 K, Ca, Al, Na 
Cu 324.754 K, Na 
Ni 341.476 K, Al, Na 
Pb 405.781 K, Mg, Na 
Cr 427.480 K, Fe, Na 

 
3. Оценка на различни подходи за фонова корекция  

За целите на анализа на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn в третирани биоотпадъци 
(компост и стабилизирана органична фракция) чрез атомно емисионна 
спектрометрия с микровълнова азотно-генерирана плазма (MP-AES) бяха 
изследвани няколко подхода за корекция на спектралния фон. Температурата на 
микровълновата плазма е относително по-ниска от тази на индуктивно свързаната 
аргонова плазма, поради което при MP източника на възбуждане е по-вероятна 
появата на структуриран емисионен фон, както и промяна на нивото на фона, 
причинено от пробната матрица. Посочените два ефекта бяха наблюдавани при MP-
AES измерване на разтворите, получени след разлагане на обработените 
биоотпадъци, поради което възникна необходимост от проучване на адекватността 
на използваните алгоритми за корекция на плазмения фон. Направено бе сравнение 
на подходите "on-peak", двустранна "off-peak" и едностранна "off-peak" корекция за 
следните емисионни линии: Cd I 228.802; Cd II 226.502; Cr I 427.480; Cr I 520.844; 
Cu I 324.754; Cu I 327.395; Ni I 341.476; Ni I 305.082; Pb I 405.781; Pb I 363.957; Zn I 
213.857; Zn I 481.053. В допълнение бе оценен и диапазонът от дължини на вълната 
(1 или 3 CCD пиксела), който се взема под внимание при интегриране на 
регистрирания интензитет. 

Проучените алгоритми за корекция доведоха до различни резултати само в 
случаите на Ni I 305.082 и Pb I 363.957. Въпреки това бе установено, че подходът 
one-sided/off-peak/3 pixels е подходящ и може да се приложи за всички изследвани 
аналитични линии. Важно е да се спомене, че изследвания подход "on-peak" не е 
интегриран в софтуера MP Expert на 4200 Agilent MP-AES, поради което всички 
необходими изчисления бяха извършени от нас посредством MS Excel. Последното 
затруднява прилагането на този вид корекция за рутинен анализ. Тъй като другите 
четири алгоритъма за "off-peak" корекция могат да се реализират чрез софтуера на 
4200 Agilent MP-AES се препоръчва тяхното използване. Важен факт, който бе 
доказан, е че повторяемостта на инструменталното измерване не се повлиява от 
използвания математичен модел за фонова корекция. 

Част от резултатите са представени под формата на постер на тема „Оценка 
на подход за on-peak фонова корекция при MP-AES анализ на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и 
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Zn в стабилизирана органична фракция от битови отпадъци“ в семинар с 
международно участие на тема „Околна среда, медицина, наноматериали – 
иновативни методи за пробоподготовка и анализ“ (приложение 1). Също така бе 
оформена и подадена за публикуване статия „Assessment of different approaches for 
background correction in microwave plasma atomic emission spectrometry – case study 
for analysis of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in treated bio-waste“ (приложение 2). Към 
момента, посочената статия е със статус – приета за отпечатване в списание 
Bulgarian Chemical Communications. 

4. Сравнение на еднофакторна и многофакторна оптимизация на работните 
условия при MP-AES и ICP-OES анализ  

За да се установят оптималните стойности на работните условия при 
MP-AES и ICP-OES анализ на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn в обработени биоотпадъци, в 
предишни експерименти бе проведена еднофакторна оптимизация с моделни 
разтвори. Оптимизирани са следните фактори: скорост на потока на пробата, 
скорост на потока на пулверизиращия газ, точка на оптично наблюдение (само за 
MP-AES) и мощност на плазмения разряд (само за ICP-OES). С цел да се оценят 
основните влияещи фактори и смесени взаимодействия алтернативно бе приложена 
многофакторна оптимизация, като беше използван централно-композиционен план 
за планиране на експериментите. Двата подхода са сравнени и са получени 
оптимални стойности на оптимизираните параметри, от които са избрани 
компромисни стойности за провеждане на едновременен многоелементен анализ. 

Резултатите са представени в постер на тема „One-factor-at-a-time vs 
multivariate optimization of MP-AES and ICP-OES analysis of target elements in treated 
biowaste“ в 11-та научна конференция по Химия с международно участие „11СС“ 
(приложение 3). 

III. Педагогическа дейност. 

1. През втори семестър (19.02 – 02.06.2018 г.) на учебната 2017/2018 година 
ръководих семинари по „Статистика и метрология в химията“ с хорариум 45 
часа, на студенти от специалност Анализ и контрол I курс, редовно обучение. 

2. В периода 04 – 06.02.2019 г. проведох семинари по „Статистика и метрология в 
химията“, на студенти от специалност Химия I курс, задочно обучение (15 h).  

IV. Участие в научни форуми и публикации. 

1. Взех участие в семинар с международно участие, съвместно организиран от 
фирма АСМ2 и Химическия Факултет при ПУ „П. Хилендарски“, на тема 
„Околна среда, медицина, наноматериали – иновативни методи за 
пробоподготовка и анализ“, който се проведе в ПУ „Паисий Хилендарски“ на 
29.05.2018 г. Представих постер, който беше на тема „Оценка на подход за on-
peak фонова корекция при MP-AES анализ на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn в 
стабилизирана органична фракция от битови отпадъци”. 
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2. Взех участие в 11-та научна конференция по Химия с международно участие 
„11СС“, организирана от Химическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски, 
която се проведе на 11-13 октомври 2018 година, гр. Пловдив. Участвах с постер, 
на тема „One-factor-at-a-time vs multivariate optimization of MP-AES and ICP OES 
analysis of target elements in treated biowaste”. 

3. Оформена и подадена за публикуване е статия:  

V. Markova, K. Simitchiev, Assessment of different approaches for background 
correction in microwave plasma atomic emission spectrometry – case study for 
analysis of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in treated bio-waste, Bulgarian Chemical 
Communications (приета за отпечатване) 

 

Препоръки: 

 
 
 
Докторант:..........................   Научни ръководители:......................................... 

               Ваня Маркова             доц. д-р Кирил Симитчиев 
 
 

........................................ 
инж. д-р Елка Пискова 

 
 

Ръководител катедра:........................................ 
доц. д-р Кирил Симитчиев 



МНЕНИЕ 
 
 

от доц. д-р Кирил Костов Симитчиев, 
утвърдено от инж. д-р Елка Николова Пискова, 
относно дейността на Ваня Йорданова Маркова, 

докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия” 
на Химически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, 

за периода 01.03.2018 – 01.03.2019 г. 
 

 
През третата година от докторантурата на Ваня Маркова бе извършена 

трансформация на формата на обучение на докторанта (от редовна в задочна), 
считано от 01.01.2019 г. (Ректорска заповед № Р33-6483/14.12.2018 г.). Във връзка с 
направената промяна бе извършена и актуализация на индивидуалния план за 
обучение на докторанта, отчитащ четиригодишната продължителност на задочната 
форма на обучение (Протокол № 204/15.01.2019 г. на ФС на ХФ). Настоящето 
мнение е базирано на съпоставката на извършените дейности от докторант Ваня 
Маркова за периода 01.03.2018 – 01.03.2019 г. и предвидените в обновения 
индивидуален план дейности за третата година на обучение на докторанта. 

През третата година от докторантурата, Ваня Маркова изпълни успешно 
предвидените в индивидуалния план задачи, касаещи обучението на докторанта и 
провеждането на педагогическа дейност. Докторантът посети набор от обучителни 
лекции и семинари, имащи отношение към тематичното направление на 
дисертационният ѝ труд. 

По отношение на преподавателската дейност, за отчетния период, докторант 
Маркова участва в провеждането на семинари по „Статистика и метрология в 
химията“ със студенти Бакалаври от специалности: 

• Химия, I курс, задочно обучение (15 часа); 
• Анализ и Контрол, I курс, редовно обучение (45 часа); 
Докторант Маркова старателно и прецизно проведе експериментални 

изследвания по темата на дисертационния си труд, насочени към оптимизиране на 
методи за анализ на Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn в обработени биоотпадъци, а именно: 

• Приложено е моделиране на химичния експеримент (централно-
композиционен план) за установяване на оптималните стойности на 
работните параметри при инструментален анализ чрез атомно-емисионна 
спектрометрия с микровълнова плазма (MP-AES Agilent 4200) и оптико-
емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES Agilent 
720); 

• Оценена е толерантността (стабилността) на плазмения разряд на MP-AES 
при въвеждане на пробни разтвори с различни фактори на разреждане; 

• Изследвано е влиянието на матрични елементи върху плазмения фон при 
анализ на целевите елементи чрез MP-AES; 

• Проучени са различни подходи за фонова корекция при MP-AES анализ. 



За периода, обхващащ третата година от докторантурата, Ваня Маркова 
самостоятелно подготви и представи два постера на научни форуми в България. 
През отчетната година бе подадена и приета за отпечатване една статия в списание 
с импакт фактор (Bulgarian Chemical Communications), в която докторанта е първи 
автор. 

Като препоръка към докторанта искам да посоча, че е необходимо да се 
интензифицира работата както по провеждане на експерименталните изследвания, 
така и по текстовото оформяне на разделите на дисертационният труд. 

 
В заключение може да се обобщи, че през изтеклата година, докторант 

Ваня Маркова е изпълнила в значителна степен дейностите, свързани с 
нейният дисертационен труд, поради което предлагам да и бъде дадена много 
добра оценка. 
 
 
 
14.03.2019 г.    Научни ръководители:.................................................. 

                    доц. д-р Кирил Симитчиев 
 
 
 

........................................ 
инж. д-р Елка Пискова 
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До Декана 

        на Химически факултет 

        при ПУ „П. Хилендарски“ 

        Тук 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова, 

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

 

Господин Декан, 

На 14.03.2019 г. се състоя Катедрен съвет, на който беше разгледан годишния 

отчет за изпълнението на задачите за втората година от докторантурата на Благо 

Спасов Чучков, редовен докторант към катедрата с научна специалност “Технология 

на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати”. 

Ръководителят на докторанта проф. д-р Гинка Антова, представи своето 

мнение за дейността на Благо Чучков през втората година от докторантурата му. 

След представяне на отчета и неговото обсъждане, членовете на катедрения 

съвет го приеха и гласуваха оценка: Добър (4). 

 

Прилагам препис от протокола на Катедрения съвет. 

 

 

 

15.03.2019 г.     Ръководител катедра ХТ: 

                 (доц. д-р М. Ангелова-Ромова) 

 

  



2 

 

 

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  122 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 14.03.2019 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова,  доц. д-р Г. Патронов, 

гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р И. Костова, ас. П. Янев, хим. Ж. Симеонова. 

Отсъстваха: доц. д-р Д. Тончев – в неплатен отпуск, гл. ас. д-р О. Тенева – в платен 

отпуск. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.1. Учебни въпроси 

Членовете на катедрения съвет разгледаха годишния отчет за изпълнението на 

задачите за втората година от докторантурата на Благо Спасов Чучков, редовен докторант 

към катедрата с научна специалност “Технология на животинските и растителни мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”. 

Ръководителят на докторанта проф. д-р Гинка Антова, представи своето мнение за 

дейността на Благо Чучков през втората година от докторантурата му. 

След представяне на отчета и неговото обсъждане, членовете на катедрения съвет 

го приеха и гласуваха оценка: Добър. 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 
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До Декана 

на Химическия факултет 

към ПУ „Паисий Хилендарски“ 

гр. Пловдив 

 

Г о д и ш е н   о т ч е т 

на Благо Спасов Чучков 

редовен докторант към катедра „Химична технология” 

на Химически факултет 

за втората година от докторантурата 

 

Тема на дисертационната работа: „Състав на остатъчни липидни продукти и 

влиянието им върху процеса на обработка на културална течност при получаване 

на антибиотика Salinomycin (Салиномицин)” 

 

Изготвеният годишен отчет е съобразно индивидуалния план за втората година от 

докторантурата (01.03.18 – 28.02.2019 г.). 

 

I. Учебна дейност 

1. Участие в семинар „Symbiosis of core-shell and fully porous particles: Implementing 

both for better HPLC and UHPLC results“ на Phenomenex, проведен в „Биовет АД“, 

гр. Пещера. 

 

II. Работа, извършена по дисертационния труд 

1. Определяне на показателя течливост на три продукта салиномицин. 

В „Биовет АД“, гр. Пещера се произвеждат два продукта на основата на 

салиномицин с търговската марка Sacox®120 микрогранулат и Sacox®200 микрогранулат, 

съдържащи съответно 12% и 20% активна субстанция (натриева сол на салиномицина), 

калциев карбонат и силициев диоксид като носители. При получаването им се извършва 

процес на микрогранулация, което осигурява по-добра течливост на продукта. 

Получаването на салиномицин в „Биовет АД“ се осъществява чрез ферментация при 

използване основно на рапично и соево масло като културална среда, поради което 

образуваните агломерати с полиетерен антибиотик съдържат остатъчно количество липиди. 

Тези остатъчни липиди до някаква степен влияят върху качеството на крайните продукти и 

най-вече върху един от важните показатели – течливостта на продукта.  
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Изследвани по показателя течливост са три продукта на основата на салиномицин – 

два производство на „Биовет АД“ и един вносен от Китай. Установена е различна течливост 

на трите продукта – проба с добра течливост (80%), проба с лоша течливост (< 80%), 

произведени в „Биовет АД“ и проба с много добра течливост (> 80%), внос от Китай. 

2. Екстрахиране на липидите от продукти, съдържащи салиномицин с различна 

течливост и определяне на груповия им състав чрез разделянето им на тънкослойна 

хроматография. 

Остатъчните липиди от пробите с различна течливост бяха екстрахирани с хексан за 

8 часа по метода на Соксле. Съдържанието на антибиотик в продуктите бе определено чрез 

високоефективна течно-течна хроматография. 

Съдържанието на антибиотик и на остатъчните липиди, изолирани от изследваните 

продукти с различна течливост са представени в таблица 1. 

Таблица 1. Съдържание на антибиотик и на остатъчни липиди, изолирани от продукти на 

основата на салиномицин с различна течливост 

Продукти 
Съдържание на 

антибиотик, % 

Остатъчни липиди, % 

Добра течливост (80%) 18,8 30,2 

Лоша течливост (<80%) 18,6 40,5 

Много добра течливост (>80%) 11,9 21,6 

 

От данните се вижда, че с най-голямо съдържание на остатъчни липиди е пробата на 

салиномицин с лоша течливост, докато с най-малко е пробата с течливост над 80%. 

Установено е, че изследваните проби съдържат антибиотик салиномицин в количество от 

11,9 до 18,8%. Резултатите за съдържанието на антибиотици в изследваните проби са в 

съответствие със сертификат за качество относно съдържанието на салиномицин в 

изследваните продукти с марка Sacox®120 (внос от Китай) и Sacox®200 микрогранулат 

(производство на „Биовет АД“). Пробата, отличаваща се с много добра течливост е с по-

ниско съдържание на салиномицин. 

Груповият липиден състав на рапичното масло и на изолираните остатъчни липиди 

беше определен чрез тънкослойна хроматография. 

Рапичното масло, използвано като хранителна среда при получаването на 

салиномицин е със следния състав: триглицериди – 96,0%, неосапуняеми вещества – 1,7%, 

свободни мастни киселини – 0,5%, фосфолипиди и др. полярни компоненти – 1,2% и около 

0,5% моно- и диглицериди.  

Груповият състав на остатъчните липиди, изолирани от продуктите салиномицин с 

различна течливост е представен в таблица 2.  
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Таблица 2. Състав на остатъчните липиди, изолирани от проби салиномицин с различна 

течливост 

Компоненти, % 

Продукти на основата на салиномицин 

Добра течливост 

(80%) 

Лоша течливост 

(<80%) 

Много добра 

течливост (>80%) 

Моноглицериди 5,1  12,7  6,6  

Диглицериди 8,3  14,8  8,7  

Триглицериди  10,4  25,2  14,9  

Свободни мастни киселини   14,0  1,4 14,7  

Полярни съединения 62,2 45,9 55,1 

 

Установени са значителни промени в липидния състав на изходното рапично масло 

и изолираните липиди от изследваните проби, протекли по време на процеса на биосинтез 

на салиномицина. Съдържанието на триацилглицероли значително намалява по време на 

процеса, докато това на моно-, диглицеридите и свободните мастни киселини се увеличава. 

В състава на остатъчните липиди, изолирани от пробите на салиномицин с добра и много 

добра течливост се наблюдава по-голямо количество на полярни съединения и свободни 

мастни киселини. 

 

3. Общ мастнокиселинен състав на изолираните остатъчни липиди. 

Определен е мастнокиселинния състав на общо изолираните липиди от пробите, 

съдържащи салиномицин с различна течливост. Промените в мастнокиселинния състав на 

изходното рапично масло и на изолираните остатъчни липиди са представени на фигура 1. 

В процеса на биосинтез са установени значителни промени в мастнокиселинния 

състав на липидите, изолирани от пробите с различна течливост в сравнение с този на 

рапичното масло. 

Олеиновата (67,5%) и линоловата (13,4%) киселина, следвани от палмитиновата 

(10.3%) и стеариновата (3.6%) киселина, доминират в мастнокиселинния състав на 

рапичното масло. 

Олеиновата киселина преобладава в мастнокиселинния състав на изолираните 

остатъчни липиди от всички изследвани проби (в пробата с добра течливост тя е 34,7%, с 

много добра течливост – 49,4% и с лоша течливост – съответно 69,4%). Остатъчните липиди 

от различните проби съдържат палмитинова киселина между 10,9% (с лоша течливост) и 

16,6% (с много добра течливост) и значително високо количество стеаринова киселина – 

между 12,4% (с лоша течливост) и 29,4% (с добра течливост). 
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Фигура 1. Мастнокиселинен състав на рапично масло и на остатъчните липиди, изолирани 

от продукт салиномицин с различна течливост 

*С8:0 – каприлова, C10:0 – капринова, C14:0 – миристинова, C14:1 – миристолеинова,  

C15:0 – пентадеканова, C16:0 – палмитинова, C16:1- палмитолеинова, C17:0 – маргаринова, 

C18:0 – стеаринова, C18:1 – олеинова, C18:2 – линолова, C18:3 – линоленова, C20:0 – арахинова киселина 

Количеството на ненаситените мастни киселини (олеинова и линолова) в маслата, 

изолирани от пробите с добра течливост е намаляло значително, за сметка на увеличеното 

съдържание на наситени мастни киселини – стеаринова, палмитинова и особено на 

капринова киселина (от 0,1% (в рапично масло) до 2,9 - 14,1% (в пробата с добра 

течливост)). 

Фигура 2 показва съотношението на ненаситените и наситените мастни киселини в 

рапичното масло и остатъчните липиди, изолирани от салиномицин. 

В състава на рапичното масло, използвано като хранителна среда, преобладават 

ненаситените мастни киселини (83,9%). В процеса на синтезиране на салиномицин, 

количеството им намалява значително. В остатъчните липиди, изолирани от салиномицин 

с добра и много добра течливост, количеството на ненаситените мастни киселини е 

съответно 42,5% (добра течливост) и 58,0% (много добра течливост). Количеството 

наситени мастни киселини нараства от 16,1% до 42,0% и 57,5% (с добра течливост). 
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Фигура 2. Съотношение между наситени (НМК) и ненаситени (ННМК) мастни киселини в 

рапичното масло и в остатъчните липиди, изолирани от продукт салиномицин с различна 

течливост 

 

Съотношението на наситени : ненаситени мастни киселини в рапичното масло и 

изолираните липиди от пробата с лоша течливост е 16,1 : 83,9, (1 : 5,2) и 28,0 : 72,0, (1 : 2,6), 

докато в липидите на пробата с много добра течливост е много по-ниска 42,0 : 58,0, (1 : 1,4). 

По-ниско съдържание на ненаситени (42,5%) и съответно по-високо на наситени мастни 

киселини (57,5%) се установява в липидите, изолирани от пробата с добра течливост (1 : 

0,7). 

Може да се направи извод, че в процеса на биосинтез на салиномицин липидите 

претърпяват значителни трансформации – триацилглицеролите се хидролизират, като 

голяма част от дълговерижните ненаситени мастни киселини се разграждат до средно-

верижни и по-низши наситени мастни киселини. Поради което се препоръчва при процеса 

на биосинтез на салиномицин използването на растителни масла с по-високо съдържание 

на наситени мастни киселини (палмитинова и стеаринова мастни киселини), което да 

осигури по-висока течливост и по-добро качество на крайния продукт. 

 

4. Мастнокиселинен състав на основните компоненти в изолираните остатъчни 

липиди от изследваните проби салиномицин с различна течливост. 

Определен е и мастнокиселинния състав на отделните компоненти (моноглицериди, 

диглицериди, триглицериди и свободни мастни киселини), влизащи в състава на 

изолираните липиди от пробите салиномицин с различна течливост. 
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Получените данни за мастнокиселинния състав на основните компоненти на 

липидите, изолирани от проба салиномицин с добра течливост са представени в таблица 3. 

 

Таблица 3. Мастнокиселинен състав на основните компоненти, съдържащи се в липидите, 

изолирани от пробата салиномицин с добра течливост (80%) 

* - не е идентифициран 

 

В диглицеридната фракция са идентифицирани 12 на брой мастни киселини, докато 

в другите две фракции са двойно по-малко. Основните мастни киселини са олеиновата 

(С18:1), чието съдържание варира от 29,7% във фракцията свободни мастни киселини до 

53,3% в диглицеридната фракция и стеариновата (С18:0) от 21,7% в диглицеридите до 24,1% 

в моноглицеридната фракция. От наситените мастни киселини преобладава и 

палмитиновата (С16:0) – от 9,6% в диглицеридите до 18,4% във фракцията свободни мастни 

киселини. Линоловата киселина (С18:2) е идентифицирана в по-значително количество 

(18,6%) при диглицеридите, докато в моноглицеридите отсъства. В сравнение с 

мастнокиселинния състав на рапичното масло е установено почти двойно по-ниско 

съдържание на олеинова киселина в отделните фракции, но шесткратно увеличение на 

количеството на стеариновата киселина и 50%-но увеличение на количеството на 

палмитиновата киселина, т.е. по време на биосинтеза на салиномицина ненаситени мастни 

киселини се трансформират до наситени мастни киселини.  

 

На фигура 3 е представено разпределението на мастните киселини по наситеност.  

МК Моноглицериди, % Диглицериди, % 
Свободни мастни 

киселини, % 

C8:0 - 0,3 - 

C10:0 0,6 0,2 1,2 

C14:0 0,9 0,5 - 

C15:0 - 0,5 - 

C16:0 15,0 9,6 18,4 

C16:1 - 1,3 17,2 

C17:0 - 0,5 - 

C18:0 24,1 21,7 23,7 

C18:1 53,3 39,3 29,7 

C18:2 - 18,6 6,3 

C18:3 6,1 3,9 3,5 

C20:0 - 3,6 - 
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Фигура 3. Съотношение между наситени (НМК), ненаситени (ННМК), мононенаситени 

(МНМК) и полиненаситени (ПНМК) мастни киселини в основните фракции на липиди, 

изолирани от продукт салиномицин с добра течливост 

От данните се вижда, че в отделните фракции преобладават ненаситените мастни 

киселини (в моноглицериди – 59,4 %; в диглицериди – 63,1% и в свободни мастни киселини 

– 56,7%). Основният дял от тях се пада на мононенаситените мастни киселини (от 40,6 до 

53,3%). Количеството на полиненаситените мастни киселини във фракцията на 

диглицеридите (22,5%) е два–три пъти по-голямо от това във фракциите на 

моноглицеридите (6,1%) и на свободните мастни киселини (9,8%). Общото количество на 

наситените мастни киселини варира от 36,9% (диглицериди) до 43,3% (свободни мастни 

киселини). 

Получените резултати за мастнокиселинния състав на основните компоненти на 

липиди, изолирани от пробата с лоша течливост (< 80%) са представени в таблица 4. 

 

Таблица 4. Мастнокиселинен състав на основните компоненти, съдържащи се в липидите, 

изолирани от пробата салиномицин с лоша течливост (< 80%) 

МК 
Моноглицериди,

% 

Диглицериди,  

% 

Триглицериди, 

% 

Свободни мастни 

киселини, % 

C14:0 1,3 0,4 -* 0,4 

C16:0 17,6 19,0 24,0 14,1 

C16:1 - 0,4 - - 

C18:0 20,3 15,2 6,7 17,6 

C18:1 52,2 60,7 49,7 65,3 
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C18:2 - 3,8 19,6 1,9 

C18:3 8,6 0,5 - 0,7 

* - не е идентифициран 

 

Във фракциите диглицериди и свободни мастни киселини са идентифицирани 

съответно 7 и 6 на брой мастни киселини, докато в другите две фракции (моно- и 

триглицериди) са по-малко на брой – съответно 5 и 4.  

Основните мастни киселини в три от фракциите (моно-, диглицериди и свободни 

мастни киселини) са олеиновата, чието съдържание варира от 52,2% в моноглицеридите до 

65,3% в свободните мастни киселини,  стеариновата от 15,2% в диглицеридите до 20,3% в 

моноглицеридната фракция и палмитиновата – от 14,1% във фракцията свободни мастни 

киселини до 20,3% в моноглицеридите. Линоловата киселина в трите фракции (моно-, 

диглицериди и свободни мастни киселини) е идентифицирана в малко количество – от 0 % 

при моноглицеридите до 3,8% при диглицеридите. В триглицеридната фракция 

преобладават олеиновата, линоловата и палмитиновата киселина.  

При сравнение с мастнокиселинния състав на изходното рапично масло е установено 

незначително намаляване на количеството на олеиновата киселина в отделните фракции, 

но 4-5 пъти увеличение на количеството на стеариновата киселина и двойно увеличение на 

количеството на палмитиновата киселина, т.е количеството на наситените мастни киселини 

в отделните фракции на липидите нараства. 

На фигура 4 е представено разпределението на мастните киселини по наситеност.  

 

Фигура 4. Съотношение между наситени (НМК), ненаситени (ННМК), мононенаситени 

(МНМК) и полиненаситени (ПНМК) мастни киселини в основните фракции на липиди, 

изолирани  от продукт салиномицин с лоша течливост 
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От данните се вижда, че в отделните фракции преобладават ненаситените мастни 

киселини (моноглицериди – 60,8%; диглицериди – 65,4%; триглицериди – 69,3% и свободни 

мастни киселини – 67,9%). Основният дял от тях се пада на мононенаситените мастни 

киселини (от 49,7 до 65,3%). Количеството на полиненаситените мастни киселини във 

фракцията на триглицеридите (19,6%) е от 2 до 6 пъти по-голямо от това във фракциите на 

моноглицеридите (8,6%), диглицеридите (4,3%) и на свободните мастни киселини (2,6%). 

Общото количество на наситените мастни киселини варира от 30,7% (триглицериди) до 

39,2% (моноглицериди). 

 

Получените резултати за мастнокиселинния състав на основните компоненти на 

липиди, изолирани от проба с много добра течливост (> 80%) са представени в таблица 5. 

 

Таблица 5. Мастнокиселинен състав на основните компоненти, съдържащи се в липидите, 

изолирани от пробата салиномицин с много добра течливост 

* - не е идентифицирано 

 

Във фракциите трииглицериди и свободни мастни киселини са идентифицирани 

съответно 7 и 5 на брой мастни киселини, докато в другите две фракции (моно- и 

диглицериди) са само 4 на брой. Основните мастни киселини в три от фракциите (ди-, 

триглицериди и свободни мастни киселини) са стеариновата, чието съдържание варира от 

33,3% в триглицеридите до 49,0% в свободните мастни киселини, олеиновата от 21,1% в 

свободните мастни киселини до 35,8% в триглицеридната фракция и палмитиновата – от 

11,5% в триглицеридите до 25,2% във фракцията свободните мастни киселини. Линоловата 

киселина е в количество – от 3,1% (свободни мастни киселини) до 10,4% при 

диглицеридите. В моноглицеридната фракция преобладават стеариновата и палмитиновата 

киселина, олеиновата е представена в минимално количество (0,8%). При сравнение с 

мастнокиселинния състав на изходното рапично масло е установено многократно 

увеличение на количеството на стеариновата киселина, двойно увеличение на количеството 

на палмитиновата киселина, за сметка на намаляване количеството на олеиновата киселина, 

т.е. и при тази проба се наблюдава значително нарастване на количеството на наситените 

МК 
Моноглицериди, 

% 

Диглицериди,  

% 
Триглицериди, % 

Свободни мастни 

киселини, % 

C14:0 3,9 - 5,6 - 

C16:0 27,4 22,8 11,5 25,2 

C16:1 - - 4,9  

C18:0 67,9 38,0 33,3 49,0 

C18:1 0,8 28,8 35,8 21,1 

C18:2 - 10,4 4,3 3,1 

C18:3 - - 4,6 1,6 
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мастни киселини в отделните фракции на липидите. В мастнокиселинния състав на 

липидите, изолирани от пробата салиномицин с много добра течливост е установено, че в 

по-голямо количество са идентифицирани наситените мастни киселини (стеаринова и 

палмитинова) в сравнение със състава на основните липидни фракции, изолирани от 

изследваните проби салиномицин с добра и лоша течливост. 

 

На фигура 5 е представено съотношението между наситени, ненаситени, моно- и 

полиненаситени мастни киселини на основните фракции на липиди, изолирани от продукт 

салиномицин с много добра течливост. 

 

 

Фигура 5. Съотношение между наситени (НМК), ненаситени (ННМК), мононенаситени 

(МНМК) и полиненаситени (ПНМК) мастни киселини в основните фракции на липиди, 

изолирани  от продукт салиномицин с много добра течливост 

 

От данните се вижда, че в отделните фракции преобладават наситените мастни 

киселини (моноглицериди – 99,2%; диглицериди – 60,8%; триглицериди – 50,4% и свободни 

мастни киселини – 74,2%). Общото количество на ненаситените мастни киселини в три от 

фракциите варира от 25,8% (свободни мастни киселини) до 49,6% (триглицериди), докато 

във фракцията на моноглицеридите са представени в минимално количество – под 1,0%. 

Основният дял от тях се пада на мононенаситените мастни киселини (от 21,1 до 40,7%), а 

количеството на полиненаситените мастни киселини варира от 4,7% (свободни мастни 

киселини) до 10,4% (диглицериди).  

5. Изолиране на фосфолипиди от изследваните проби салиномицин с различна 

течливост и определяне на индивидуалния фосфолипиден състав. 
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Фосфолипидите са изолирани чрез екстракция по Фолч, пречистени от нежелани 

компоненти чрез утаяване със студен ацетон. Фосфолипидите се разделят с помощта на 

двупосочна тънкослойна хроматография. Индивидуалните фосфолипиди се минерализират 

при температура 1800С до получаване на елементен фосфор. Количественото им 

определяне се извършва спектрофотометрично при λ = 700 nm. 

Получените данни за индивидуалния състав на фосфолипидите, изолирани от 

пробата салиномицин с добра течливост са представени в таблица 6. 

 

Таблица 6. Индивидуален фосфолипиден състав на липиди, изолирани от проба 

салиномицин с добра течливост (80%) 

 

Във фосфолипидната фракция на липидите, изолирана от продукта салиномицин с 

добра течливост са идентифицирани само три от основните класове фосфолипиди – 

фосфатидилхолин, фосфатидилетаноламин и фосфатидилинозитол. Във фосфолипидната 

фракция преобладават фосфатидилхолинът (31,2%) и фосфатидилетаноламинът (25,1%). 

Наблюдава се и значително по-високо съдържание на лизоформите на фосфатидилхолина 

(21,5%) и фосфатидилетаноламин (12,0%) във фосфолипидите, изолирани от изследваната 

проба в сравнение със състава на фосфолипидната фракция на редица растителни масла. 

Най-вероятно това се дължи на протекли хидролизни процеси при биосинтеза на 

салиномицин, тъй като хранителната среда съдържа голямо количество вода, което е довело 

до получаването на високия процент хидролизни продукти. 

 

Фосфолипидите от другите два продукта са изолирани и предстои определяне на 

индивидуалния им състав. 

 

Участие в научни форуми и публикации 

1. Участие в 11-та научна конференция по химия с международно участие, 

организирана от Химическия факултет с постер „Сomposition of residual lipids 

isolated from Salinomycin“. 

2. Bl. Chuchkov, G. Antova, „Composition of residual lipids isolated from Salinomycin“ – 

публикация приета за печат в Bulgarian Chemical Communications, Special Issue D, 

vol. 51, 2019. 

Фосфолипиди Съдържание, % 

Фосфатидилхолин 31,2 

Фосфатидилетаноламин 25,1 

Фосфатидилинозитол 10,2 

Лизофосфатидилхолин 21,5 

Лизофосфатидилетаноламин 12,0 
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ІІІ. Педагогическа дейност 

1. Обучаване на студенти стажанти от специалност Медицинска химия, ІV курс, 

провеждащи практиката си в „Биовет” АД, гр. Пещера в периода 08.05.2018 - 18.05.2018 г. 

по следната тема: „Определяне на концентрацията на активната субстанция в лекарствени 

продукти чрез високо ефективна течна хроматография (HPLC)”. 

 

 

12.03.2019 г.       Докторант:.................................... 

гр. Пловдив         /Благо Чучков/ 

 

Научен ръководител:................... 

/Проф. д-р Г. Антова/ 

 

Ръководител катедра:.....................  

        /Доц. д-р М. Ангелова-Ромова/ 
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МНЕНИЕ 

от проф. д-р Гинка Атанасова Антова,  

относно дейността на редовен докторант Благо Спасов Чучков, 

към катедра Химична технология, докторска програма “Технология на 

животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати” 

 

През втората година от подготовката си (1.03.2018 – 28.02.2019 г.) докторант 

Благо Чучков е участвал в обучението на студенти от специалност Медицинска 

химия, провеждащи практиката в лабораториите на Биовет АД, гр. Пещера. Посетил 

е обучителен семинар по хроматография, организиран от Phenomenex и проведен в 

Биовет АД, гр. Пещера. 

Докторантът продължи експерименталните изследвания по темата на 

дисертацията си, което включваше изследване състава на остатъчните липиди, 

изолирани от три продукта на основата на салиномицин с различна течливост, два 

производство на Биовет АД и един вносен от Китай. Основно изследванията бяха 

само върху груповия състав на липидите и мастнокиселинния състав на основните 

липидни компоненти. Една част от научната работа (определяне на активна 

субстанция и течливост на продукта) докторантът е проведе в лабораторията на 

Биовет АД, където работи. Поради служебната му ангажираност и появилите му се 

здравословни проблеми, при изпълнението на някои от заложените в 

индивидуалния план задачи се забелязва значително забавяне. Моята препоръка 

към докторанта е да отделя много повече време както за експериментална работа 

по дисертацията, така и да положи значителни усилия за допълване и оформяне на 

литературния обзор и за по-задълбочен анализ на получаваните резултати. 

През този период докторантът участва в 11-та научна конференция по химия с 

международно участие, организирана от Химическия факултет с постер 

„Сomposition of residual lipids isolated from Salinomycin“. Подадена за публикуване е 

статия, която е приета за печат в Bulgarian Chemical Communications, Special Issue D, 

vol. 51, 2019. 

Предлагам за дейността през втората година на редовен докторант Благо 

Спасов Чучков да се даде оценка Добър (4). 
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12.03.2019 г.      Научен ръководител:........................... 

гр. Пловдив                       (проф. д-р Г. Антова) 
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or 3aceAaHrre Ira Kareapa
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Ha05.03.20lgr.cenpoBeae3aceaaHlreHaKareapenu'cbBerHaKareapa"O6urau
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Anroauera AnrerarreBa, rn. ac. A-p fan Touvena, rn. ac. A-p Kupula Crofinosa'

or aHeBHH, pea no r. 3: foauuen orrler Ea peAoBeH AoKTopaHr 3:rarra fapora :a

[3uaJrHeHLIe ua yre6uua nJIaH 3a BTopara loAuHa Ha O6y'IeHI'Ie no Ao(TopcKa nporp{Ma

Meroasra ua o6freH ero rro xIlMHr.

Aou. a-p fiopaaura ,{utnlosa, HayqeH pbKoBoAureJI Ha AoKropaHT 3larra fapona'
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flronAlrs
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OTqET

3a pa6orara Ba 3flarxa Xp[croBa lapoBa - peAoBeH AorcropaHT B
Kareapa ,,O6uta lr rreopranfirrua xrrMufl lr MeroA[Ka Ha o6y.reuuero no xtuus"

3a rrepr{oAa 01.03.-31.12.2017 r. u 01.01.-01.03.2019 n.

_ Pe4oaaa Aoxropar{ry[,a no o6lacr Ha Bucrrre o6pasoaauue 1. Ilegaroruvecr v Hayrr.,
npoQecaoualno HanpaBner .le 1.3, fle4arorxra Ha o6yqeEHero rro..., AoKTopcKa rrporpaMa
Meroguxa na o6yreHaer:o rro xIrMH, rru raregpa,,O6qa H Heopr-agrarrH a xfiMtl; c MeroAr,r(a
na o6yreuueto no xur,ll4t" na Inoagrlecrrar ynurepcurer ,,flalrcufi Xll:reu4apcxtt,'.

Teuara na rrcepraqrroHHr.rJt rpya e ,,O6orarrBaHe Ha sa) rHara rpaMorHocr Ha
r{eHnrlxre qpe3 H3creaoBarelcxa gefinocr s cl{n IIo xllv,ut t4 o[ir]BaHe Ha oKOJrHara
cpe4a".

B r:a6n. I e upegcranego cborHacrHero Ha rrJraHa 3a BTopara to.qr.rHa Ha
,qorropaHTypara c [3nBrHeHnero na geft noc'rure.

Ta6ruua l.
C$epn na
reiiHocr

fI"r arr I,I3n'r,.rrrert lt e

1. Havqsa
4efinocr

1.1. flogroronxa na
ocHoBeH neaarorlFlecKr.r eKcIIepI4MeHT

I.2. flpoBexlaHe Ha
ocHoBeH rleaaroruHecKH eI(c[ep[MeHT,
aHarrr.r3 u ny6lurynaue Ha
pe3ynTaTr,rTe.

1.3. Y.racrre B Ha)AHrr rlopyull u
uy6mrxlT aue Ha Ha) rur.r peynraTra

Crsgagox yre6na uporpar'.ra sa x,ry6 lo
aHTepecl,r

,,Hanoxlrlrlrx n nanorexnoaorau";
3aeAHO C HAy4rHI{fl Mu psKoBoa[TeJr

),ToqHIrxMe yulaitua Ha ne,{arorflqecKoro
r.r3cJreaBaHe E r.tHcTpyMeHTrrTe 3a
LI3MepBaHe Ha Ha) rHaTa rpaMoTHocT Ha

r{eHEqr.rTe.

He ycnrx Aa npoBeAa ocHoBeH ettcrreprr-
MeHT npe3 flocoqeHr.if, [epHoA.

IIpe: 2017 r. )AacrBax s rou$epeuqnu, a

roHTo fipeacTaBr.rx pe3ynTaTrr oT
gefiuocrra [pe3 rrbpBara roAr.rHa Ha

AolcopaHrypara - rocrep (29-30.09.2017
r., Bapua) r.r AoKrraA (27 -29.10.2017 r.,
E.naroearpag).
IIp* 2018 r. 6rxa nydluxyr,aau dee
HAyqHU CmAmUU C MOe )4{acTue.

)
O6yvenue

2.1. Kypc,,flcuxo,rorlrx"

2.2. Kypc,,3gpanuo o6pasoaauue"

2.3. Kypc tro aHUr. e3HK

Ycneurno noJroxeH r.r3nr,rr - 26.10.2017 r.

YcneurHo rroJroxeH r43rrua - 20.12.2017 r.

Ilolyren ceprr<[arar 3a neprroAa
19.10.2016 r. - 14.06.2017 r,



2.4. Kypc,,Teopnx N uerogoJro[r, Ha

xuMuqec(oro o6pa3onauue"
Ycneuruo flonoxeH r{3nr.rr AoroopaHTcKr.r
uH.truuyu - 26.02.2019 r.

3. IIe,r.
aefiHocr

Yqe6HH saxrru, ctc cryaeHTlr 15 u. ynpaxneuur no MOX

l. IIayqHa pa6o'ra no [JraHa 3a II noAuna

l.l. flo4roroara Ha ocHoBeH rreAarorfitrecKu ercnepr,rMeHT
Cr,s.qaAox yre6na nporparraa 3a r.r3Bl,HrsracHa r.r r{3BbHJ,,qr,u}rulHa 4efinoct na yqeurrqfl B

o6quucxu xny6 no Hlrrepecu ,,Halroxuuux H HaHorexHoJroruu,'. yqe6Hara npotpaMa
BKJrrOqBa 3AWTUI - r.rHTepaKTnBHX Jrerolull ]r yfipilr(HeHr,t rroa Moe pcKoBoIcTBO,
opraHu3upaHe Ha cpeulr Ha freHrrrlu c )&eHn B uayuru la6oparopur ere @(D, X@ r,r E<D na
IY ,,I. Xunengapcxu", n AY-IInosAfls, srs @(D Ha CY ,,Cs. Kn. Oxpu,4cxu',. B :an_rrlrsra
qe fracrBar l0 yreuuqu or 9. r.r or 10. rnac ua CY,,Ilporf. A-p Ac. 3rarapos" r fIfCC
,.BacH-n JIeecKH". rp. fl r,peorr,rafi .

Ihauupau e(cfleprrMeHTzurHor:o o6yrenue Aa ce pqurr{3rrpa or cpeAara Ha M. Mapr Ao
lr.r. uafi 2019 r. 3aeguo c Ha}"iHr.r, MH pbKoBoAxren yroqHrrxMe Ar.r3aina sa neAaroruqecxoro
u3cneaBaHe rr [HcTpyMeHTr,rTe 3a H3MepBaHe Ha Ha)AHaTa rpaMoTHocT Ha ) {eHr{r{HTe.
Y.reHr.ruure n{e )AacrBar BbB BxoArulo H u3xoArrqo aHKerr-rpaHe c BblpocHuxa SUSSI -
Pa:6Npane Ha ) reHr,rqr{re 3a Hayr(ara r-t Ha)ArHoro r,r3crreaBaHe (Schwartz, Y., Lederman, N.,
& Lederman, J.) u c ntnpocHlna flosuasarerHn r,rnTepecH (fer4xoaa, A.).

1.2, He ycmx Aa [poBe.{a ocHoBeH [eAaror[qecKr,r e(c[epHMeHT npe3 rrocoqeHr.r,
nepHoA no rfirrHr, [puqr.rHn.

1.3. V.racrus n xouQepenunu r,r flayqun uy6.nurcaqnn

Yqacrxs r nouQepenqnn
Yqacrsax c flocrep o rconQepenqu-r ,,Ilplrpo.{na tayxu - 2O17". opraat:r.rpana or lIIy

,,K. flpecrarcru", rolro ce npoBeAe sa 29-30.09.2017 r. B rp. Bapna. B nocrepa (n
cbaBTopcrBo c Hafrnr.r.,r Mr.r prKoBoArrreJr goq. H. .{anroea) npe4c.ranr.rx pe3ynrarrr or
eKcrrepuMeHTirJrHoro o6yrenue ua 10 yrenuqrl or CY ,,IIpoS. A-p Ac. 3narapoB,., rp.
Iltprouaft B eceHHo f{}rruue rro HaHoHayKH r.r HaHorexHoJrorxr.r, opraur.r3rrpaHo or I{enrrpa
3a xr{MurrHr.r aeMor{crparlur.r Ha X<D Ha ITy ,,fI. Xr,ulen4apcru" npe: yre6nam 201612017 r.

Yqactsax c Aorna,q s 47. taguoumlra xou<[epeuqu, Ha )AHTenHTe no xrrMrrr,
opraHu3r.rpaHa or @XO ua CY ,,Cs. K,r. Oxpraacxr.r", (orro ce npoBe.qe na2j-29. j,0.2017 r. s
rp. EnarceBrpaa. Aoxnaarr (s ctanropcrno c aoq. B. Honqesa r aou. fr. [ruooa)
npeAcraBs p*ynrarr.r or rlpo) {BaHe ua par6r.rpaHero Ha 6rnrapcru rr,rMHa3r.rcrr.r 3a
ctrrluocrra Ha Ha)mara I{ Ha)rqHoro rccneABaHe; Aox;ra.qbr e ny6nnryrau s cfl. Xutau.r,
Ifpupoduume nayrcu e o6pasoeauuemo.

Crarnu
l. 3n. fapona, B. Honveea, il. gumoaa. Brsme4u ua 6r,:rrapcx.u [rMHa3ucrr.r 3a

cl,ulHocrra Ha Hayrara H Ha)AHoro H3cJre.(BaHe. Xuuua, IlpupodHume Haynu s
o6pasoeanuemo. 27 (1), 2018, 26-36.

2. V. Xalxuatn, iL. guuosa, 3. fapona. Br,sr:regH ua 6rmapcxu rrMHa3r,rcrr.r 3a
cbuluocrra r{a Hayr€Ta u Ha) rHoro rocneABaHe - AxeHAGpeH acnet<t. Xttuus, Ilpupoduume
uayxu e odpasoeanuemo. 2T (2), 2018, 1 85- 1 96.

1.4. .{onr,ruure.rnn 4efi nocru

Or 6 ao 9 anpwl2017 roAr{Ha B rp. CoQrar ce [poBeAe 45. Haqaona:rHa xouQepenqua
no Bsnpocr,rre Ha o6yreuuero no Susura Ha reMa ,,Ercnepuuenrrr - ocHoBa Ha
o6pasoaanuero lo r[uslrxa". A3 ce Bn1rcqlrx r rosu t[opyu 3aeAHo c ABe AeceroKracHuqrst
or CY ,,flpo$. a-p AceH 3larapoa", rp. lltprouafi. Yqeul.rqxure roarorBlrxa H rrpoBeAoxa



p-a6oraruaqa Ha reMa ,,llscne4uaue cBoficrBa Ha HaHolporeroopu,, u ce flpeAcraBrrxa B
Haquonan:r-ara una,qex(a Ha) {Ha cecrr;r B paMrorre Ha *or4"p""q*aa.

Or 23 lo 26 vrafi,2Ol7 roAr,rHa B rp. HcraH6yl 
". npo".g" 26. Mexayuapoaeu

cr.rMrro3q),r\4 r,t H3nOXeHI{e Ha )^IeHl.Iqec(I, npoeKrH, opraHr.r3r,rpaH or Qougaqlrx MEF(Mexlynapoana Qougaqur lro [pspoAHH nalru). llpoexr'rr Ha reMa ,,Cuureupaue ua
rIr.rHKoB HaHorop u BnurHrero My B6pxy pacrrrreJrHara Ky.rrrypa _ qapesuqa,,, 6e npeacraseu
or aecerorJracHrqlure A.4er[ua Aapauosa r,r Mur.nena Kogaqesa. 4nere yrenu.*u npegr.r
ToBa flacrBaxa B ece'Horo yqr{Jlrrqe no ,,HaHonayru H HaHorex,oJlorr",, , ,porr*u
rrHTepec K:bM Ha) r,o-r'r3cJreaoBareJrcr(ara gefinocT noa p'K.BOACTBOTO ua npos. Kpacur*rr.rp
Idranon, raregpa Xfl]rus xrrr{ Arpapeu yHr.rBepcr-rrer, rp. fluoeaus. Ilpoexrsr 

-6e 
ruracupaH

na III rrr.scro.

flpes ueceq rc:g.u 2017 r. flnaHr,rpix, opraHrr3xpax x [poBeAox yre6nrn :anxrza n :rxruo
)Arr'rJrr,ue rro HaHoxHMH' r,n HaHOT'XHOJTOTUU C l0 yrenNqu or g. s 10. xnac Ha cv,,rlpoQ.
A-p Ac. 3rarapon", rp. flrpsoruafi. flporegox BxoArrqo r.r H3xoArrqo recrr.rpaHe r,r aHr(era c
HHCTpweHraprrla{ SUSSI (Pa:6upaHe Ha ) reHurlxre 3a HayKara r{ 3a Ha) rHoro lrscae4eaue).

Or 24 rc 26 uoeunpu 2017 roguua a rp. Krocreuiun ce npoBeae 16. Haquouamro
crcre3aHr.re no rrp,poAlrx HayKH H er(On.r,r. rpoerrrr na reua ,,cr-*,e3r,rpa,e Ha rllrr{KoB
Hauorop r.r BJrurHrzero My Bbpxy pacanrenHara r(ynrypa _ qapeeuqa,,, 6e npeAcraseH or
eA,HaAeceroKracHrrxa Btqo .{rr"rurpoa E or ABaHa.qecsroKnacHrrqKara Mapar toseea. Bruo
lurr,rurpoa npeAl4 ToBa fracrBa B eceHHoro ) runriule no ,,HaHonayo.r u sasorexrolonru,, a
flporrBr.r r,rHTepec KtM Ha) ruo-rr3cJreAoBareJrcrara 4efinocr noA pcxoBoAcrBoro na upoQ.Kpacrurp I,Inanoe, rareApa Xruux xru Arpapen yHxBepcr.rrer, rp. Ilroogzn.'Fia
Haquonanuoro cLcre3ar{ue f{eHr,rqfire [on) rxa orJrrrqEa ouima (5.50), Korro rrM AaBa
rrpaBola fracrBar B K;racupare sa fiocrtnBaHe sre By3 r Eurapr_u.

O:r 8 lo 11 rr,rafi 2018 roAxxa B rp. I{c:ran6yn ce npoBeAe 27. Mexaynapoaeu
cHMrro3r-r),1r,r , r.I3noxeHue Ha )/qeEl]qecrur flpoeKrrr, opraHr.Br,rpaH or ooHgarix, 

- 
MEF(Mexqyrapo4na Qongaqua no [p{poAur4 ,uyr;. [poe*r", na rel,ra ,,Hanocrpyrryp]rpaHr.r

flonlreJrer(TponrrrHr-r unorocnoftnu Qr.Uruu sa KoHTDOnI,rpaHO OCrO60xgaaane ia :rexapitoeHr.r
e_euqecrna", 6e npegcraren or eAr.rHaAeceroK;racHr.rqKr{re _ laaua flrerxora , A""rqu
I,L:ruera. lnere freHr,rqxu flpeAr.r roBa yqacrB:rxa B ece'Horo )qrn]rrqe no ,,Hanouay*n u
HaHorexHo;roru[" a npoxnraxa aHTepec K6M Ha) {Ho_rtcneAoBareJrcr(ara aefinocr noA
pGKoBoAcrBoro na Aoq. A-p Mapna Mapygona, @nsuuecru Qaxylrer rru ff;roagr.rncrr.rr
yuaaepcurer,,Ilaucufi Xr.ueu4apcru,'.

2. O6yvenne rro nJraHa 3a II roguna

2'1. B xpaa Ea M. ce[TeMBpr{ 2017 r. cnyruax neKrlr.r[ ,,o KorHr.rruBHa flc,nxoror,rl [p,
nqoQ. B. Bacureg (lexquoueu K)?c ctc cryAeHrr.r, 3aAoqHo o6yreuue, ar"r{r-ro",
,,flcnxolorua"). Ycneuno 3arqr{rrrx rypcoaa pa6ora.

2.2. Bro sprsra c o6yreuuero Mr,r no Ar.{cq}rnn}urara ,,34paauo o6pasonauae,, npe: u.
AeKeMBpH 2Ol7 r. c,Wax us6parm JreKur{a no Msroa}rxa ru o6yr"rrv.o no 6uolorur.r n no
3apasuo o6pa:onaute rrpu AorI. M. flanafiorosa (lexqronHl.r KypcoBe c6c cryAeHrr.r or
Mafl,rcrtpcKa rrporpaua ,,Yvarel no 6uolorur,'). ycneurno :aulNrrx nypcora pa6ora.

2.3. B nepuo4a 19.10.2016 r. - 14.06.2017 r. nocerrraBax Kypc ro aHr.rr.rfrcxg e3r.rr B
,,Univers", EOO.{ a rp. Ilrpeouafi. 3a yuacruero cx uon)Anx ceprlr$nxar.

2.4. B'ts Bpr3xa c o6yteuuero Mu no Aracqllnnunara ,,Teopux r.r MeroAonorru Ha
xr.rMuqecxoro o6pa:oaauue" npe3 Meceq y.ai- Z0l7 r. c AorI. E. feprooa ta Aoq. fr. AnMoBarlpoBenox [HMBaAyirnHr,r r(oHcyJlTarlua rro reMr.r o.r yre6uara flporpaMara ua xypca. B
nepxoAa flHyapr - Qeapyapr 2019 r. nuax v*ALtBt4aya.ltHu *or"yrriqru c aoq. . 4rroru,ctty,,ax ns6pauu JreKrrr'ru c',c cryAeHTH OT Ma.rcrrpcKa [porpaMa yqurea no xHMr{, no



.qlrcqu[nr.rHara Meroqrara na o6yrenuero rro xlIMHr. VcneruHo ce upeAcraBr,tx Ha ll3nrrra -
AoKropaHTcKH MHHI.rM)M, ua 26.02.2019 r. B lrgnu:nrara KoMr,rcr.rJr yracrB(xa: Aort. JIeKoBa
(prxooognrea na xaregpa OHX c MOX), Aou. Er. feproBa , loq. fr. fluuona.

3. Ile4arornvecra AeftHocr rro nJra[a 3a II roA[Ha

Ha 13, 14 z 20 v,afi 2017 r. npone.qox yqe6ur.i sanarlrr (15 v. ynpaxHenr-a) crc
cryaeHrn or KJpca C,ffi ,,Yvnrer no xuuuq" (cnequalrcru - 3aA. o6yreHr,re), oprauuoupan
or .(euaprarrreura sa raarzrfr,rrarlrl, l,r upoQecuonamro piBBHrHe Ha neAaroruqecxr{
cfleultaJrl,rcrr,r rsu fIY.

2,iflolnNc: ,:>,-ry/
(aorropaHr 3rarra f apooa)

Hayreu prxonog rr"r, {/n
(aou. a-p I{opgauxa ,{arrroea)

04.03.2019 r.
rp. lL'roBAu



MHEHPIE
3a AefiHocrra HaAorcropaHr 3rarKa XpucToBa lapoBa

or ,uou. A-p I,Iopganra .{ur,alrrpoua .{lrrraona _
HayqeH p!(oBoAr.rTe, Ha AoKTOpaHTa

f-xa 3larxa Xpucrona fapona 6e 3arlrcaHa B aorropagrypa Ha 01.03.2016 r. cbc 3anoBea
na Pexropa ua flY ,,I. XzneN4apcxa" Ns 333-957 or 26.02.2016 r.

fIpIE o6cax<.4age sa neixara AefiHocr rrpe3 rrrpBara roar,rga rrpea.l]oxu x ul. do6pa o\euxa,
3arrloro noBeqero or 3aAaqure no uHAr.rBtr.(yanHr,r.s fi nraH 3a Harr8a aeftnocr u :a o6ytenr.reto
ae 6rxa usre4erur gorpafi.

flo nrasa 3a BTopara ro.qrrHa aoroopanr 3r. fapora r.r3[urHr.I [peAxMHo Aefixocru,
cBrp3aHH c o6yvenuero u c sefisara fleaaroruqecKa [paKTEKa C"C CryAenm. B xpar ua u.
@eepyapu 2019 r. rs ycneruHo ce [peacralBr,r Ha r,r3rrr.rra -.qoxropauTcr(E Mr,rgr,rM],r\r, xoero 6e
sai-gaxuara fi 3a4aqa B nJraHa 3a nbpBara ro,EuHa.

flpe: nropara ro.{HHa or AoroopaHTypara HayqHara pa6ora na Ao(Toparrr 3a. fapora
ApiMarurlHo ce ga6agu. Hrua Aa [oBTapsM (aKBo e HanpaBrrJra B Tar3u o6nacr - r,rrr,ra ro ouEcaHo
rrolpo6no s HefiHfir orqer, Ho o6pbulaM BHr.rMaHte ua $axr4 rre roBa ca ace 4eftuocra,
cB6p3aHr'r c aoBbprrrBaHe ua pa60rara or flJraxa 3a fibpBara ro.qr,rna. Hafi-gaxgoro, Koero ,le e
HanpaaeHo B orqerHE.s nepuo4 (or 01.03. ao 31.12.2017 r. u or 01.01. ao 01.03.201g r.) e, ve ne
e [poBeaeH ocHoBHr.rsr rre,qaromqecKu eKcrrepuMeHT. 3arosa He Mora aa rBrpa.f,, qe uMa
3HarrHTeJreH HanpeabK B HarrHara pa60ra. Iftua, pas6upa ce, HaAex.qa, qe curyarlr{{ra ule ce
nogo6pu, 3arroro npe3 Mecerl rHyaplr 2019 r. saft-cerne u3r(pficraJru3r.rpa flpoeKr 3a
peaJII'I3I'IpaHe Ha ne.qaroruqecKl'I eKcnepIrMeHT, Teqe 3acuJleHa noAtoToBl(a Il opraHll3aqr]f, 3a
craprrrpaEe Ha eKcneprrMeHra.nHo o6yuenue r o6rquncxu ury6 no IrHTepecu ,,Hanoxruax u
uagotextororuu".

cauoxpuruuno 6r'rx ucxara 4a or6erexa, qe 3a npeaxoanr,rre ABe roAI,rH[ He ycurx aa
noBrlrua paBHr,ruero Ha KoMyHr.rKarllrqra c r-xa fapoea. .{opu rpr6Ba Aa rrpu3Htur, qe [pe3
KaneHAapHara 2018 roausa, n rosr:o 6erue [peKacHara AoKTopagTypara, rouyrrlmaqr.rera nu 6e
MI,IHI,IMAJIHA, BT,NPEKI,I YCI,JIIifrTA MU EA -f, IIOAATP)I(ZIM.

Ilpegrarau do6pa oueuxa sa Aeftuocrra Ha.{oxropaHT 3larra fapoaa 3a Bropara roauga
HA AOKTOPAHTYPATA.

noan 
", ffi(,qoq. a-p I,L .[uruora)

05.03.2019 r.
rp. flaon4un



[o ,{ou. A-P Beceluu Kueron

.[exan ua Xuuuvecru <DarY'nrer

npu fIY ,,fI. Xuren4aPcrcu"

flaosal'Is

AOKJIAA
or aou' a-P BaHr Jlerosa

Ptxoso'uu'rer Kareapa

O6Iqa u HeopraHl'rqua xr'IMIt' c MeroAIrKa ua o6yreuuero no XlIMlL

Ysaxaerlu aou. Kuerog,

Mors Aa nHecere stg OC na X(D npealoxeul'Ie I{a KareApeHI'L cGBEr :

- 3a npl{eMar{e Ha roAI.IIlHuc orqer Ha peaoBeH aoKTopaHT fle,e fepacurraooa

3a I'I3nbJrHeHIle ua yue6ur'rr flnas flpe3 flspBara roA[Ha Ha o6ylenue no

AoKTopc(a [porparua MeT ogura na o6yreuuero Iro xllMu' u;

- pa6orara Ha AoxropaHTa 3a Il3rlbJluelrle na yue6nua nnaH npe3 rlrpBara

roallna sa o6) regue Aa 6sae oqenena c Mnoro 4o6rp 5'

Ilptuotretue:

l flpenuc or nporoxon Jt173/05'03'2019 r'

2. Orqer Ha aoxroPaHTa.

3. Ilpeuenra or HayqHI-t, pbKoBoaI'ITen, rtt' ac' a-p fiopaa*rxa Cre$anona' 3a I'I3[6rHeHI're Ha

yre6nur rrnaH IIpe3 rrt,pBara roal{Ha na o6yueune'

C yaaxeHue:

/aoq. BaHs Jlerosa/

Prrogoa[rer rareAPa

O6Ea u neopranuqHa xllMu, c MeroaI'IKa Ha o6yueuuero ro xIrMlIt

05.03.2019 r.

rp. fhongnr



flpenuc usnneveuue

oT 3aceAaHr.re Ha Kareapa

oHxMox
or 05.03.2019 r.

Ilporoxor Ne 173

Ha 05.03.2019 r. ce npoBe,qe 3aceaarrue Ha Kareapel {, cbBer Ha Kare.4pa ,,O6rqa u

HeopraHrrqHa xriMrrs c Meroau(a na o6yuenueto no xmrars".

Crcras Ha KareapeHu, ctser 7. flpucrcrrar 7: ,qou a-p Bans Jlerosa, AoII. r-p

iiopaama .{nrrrora, aoq. a-p flerr Mapr.*rora, r:I. ac. a-p fiopaaura Cretfanora, rJI. ac. A-p

AnT oanera AsreraqeBa, rn. ac. a-p faa.r Touvena, rn. ac. a-p Kupr'rna Crofisona.

or.qHeBHuq peA rro r. 3: foAumen orqer Ha pe.{oBeH aoKTopaHT flerr fepaczuona aa

u3[bJruellue ua yue6uut rIJraH 3a rrtpBara roAIrHa Ha o6yuenue IIo aoKTopc(a flporpiua

MeroAura ua o6yueuuero [o xLIMHr.

fr. ac. a-p fropaanra Cre$auona, HafreH pbl(oBoalrreJl Ha .qorropanr flErs

fepacrrrlora, nporrere flpeqeHKara cH rro rr3[bJlueHte ua yte6tut ITJIaH 3a ntpBara roaaHa Ha

o6yrenue Ha ,uorTopaHTa. flpearoxena 6e oqenra Mnoro ao6tp 5.

Crea npose.qeHo rnacyBaHe, KareApeHlrrr ctBer flpue cBc ce.qeM utaca ',za''

lpeanoxerlaTa oueHKa.

05.03.2019 r.

flrosAr-re

flporoxonrur: (4-t-)
/Muleua Cr,dsosal



Orqer

Ha fler.s Hsauoea fePacnuosa -
peaoBeH aoKropaHr s xareapa ,,O6ua I'I HeopraHllqua XLMI4' c

uero.4ura Ha o6yqesnero no xIrMprq"

3a nepuoaa 1.03. 2018 r. - 1.03. 2019 r.

PeAoslra AoKropaHrypa no o6lacr Ha Bucue o6pa:oeaHue 1. fle4arornuecxu HayKH'

nporfecnoHa,ruo HanpaBreHHe l.3.fleaarorura Ha o6yveHuero no xHMIr'' aoKTopcKa

nporpaua Merognra na o6yuenueTo no xr.rMH, rrr,l rare.qpa ,,o6ula 14 HeopraH[r{Ha xr4ul1.fl n

MeroAHKa ua o6yveurero no xuut.tr" Ha [noBAI4BoKI'L yHHBepcHTer ,,ITancuit

XureHgapcxn".

Teua Ha A[ceprau]loHHtl, Tpya ,,Pa3BHTMe Ha KJ'ltoqoBI'I KoMnereHTHocrx qpe3

o6yveHnero no yue6unr npeguer ,,Xt'ttur H ona3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa - 8. r-r 9' rlac"'

3aqnclena cbM B peaoBHa aoKTopaHrypa sa 01.03.2018 r. Pealu:r'rpaHnre aeXsocru

no pa6orHnr nras ga I. roAHHa ca KaKro creABa:

I.HayvHon:creaoBarercKa,[e socr

1. Ilpes ntpeara roallHa or AoKropaHrcKara nporpaMa npoyqBax H3cneABaHH' B

o6racrra Ha npnpoAHure HayKa, cBtp3aHH c tpopuupaHe ri pa3BlITue Ha t<nnqoBll

KOMIIETEHTHOCTH.

2. CtsMecHo c HayqHusr MI't pbKoBoalrren rn' ac' a-p iiop4aHra Cre$auoea

o6crAuxue n paspa6oruxrue npoeKT 3a npoBexr'aHe neAarolfirlecKo t'tgcreasaHe' B

croTBeTcTBr.re c Hero pa:pa6orHxMe aHKeTa c uen npoyqBaHe orHo[IeH[eTO H HafJIaCUTe Ha

},qHTenriTe xru npo6leua sa t[oprraupaue u pa3B]rTHe Ha KJIIOqOBH KOMfleTeHTHOCTU qpe3

o6yueuuero no npupoaHn nayxu. CtcraauxMe H aHKera 3a yqeHHuu, qenra Ha Kocro e Aa

ycraHoBr.l HIrBoro Ha tlopruupane Ha KJIloqoBIl KoMnereHTHocrH y fIeHHuHTe or 9'xnac g

pa3Jrr.rqHr.r no Bl|A yqrrJrrrula ]I HacereHr,r ruecm. fIpelnapHTeJIHIiqT neAarorHqec([

eKcnepHMeHT KbM HaCTOTUII'I' MoMeHT e npoBeaeH B qerHpt{ cpeaHa y{unHIIa Ha

repuropl{{ra sa o6urt.tttl.t: Acenonrpa.q, Mapuqa, Kpuvnrlt, fl,ron.qna/pafioH Tparnr/, xaxro u

n flpo<[ecnonaaHa rHMHir3H{ nO Ma[rHHocTpoene - flloaAue, XyruaHuTapua rI'IMHZl3U.f,

,,Cn.ce.Kupul h Me'roAltfi"-rl,'Ioealaa, Mateuaruqecxa THMHIBI'If, - flaon4na'

flpe4aplrrerunrr neAarorHqecKu eKcnepHMeHT npoAbnxaBa. Ipeqcron aHaJII'I3 Ha

pe3yrTaTHTe.



Il, (Syreune no nJraHa 3a I roauua:

flpes nr,peara roA[Ha or aoKTopaHTcKara flpofpaMa cbM floceuraBaJra Kypc

,,flcuxolorur" , no KofiTo cbM noJroxura ycneuHo u3nur H Kypc ,,fle4arorura". Vznurur

no fleaarorura ue ce npoBeae nper rueceu uaE 2019 r.

1.03.2019 r.

I-p. flnonaHs

.--'t>.,
ttoannc\3|/. z! 7,-

/gorropaHr err fepacur'aora/

Hayueu pr,roeo.4 
"r"r, 4lh, n{r-j

Ia.ac. iiopAanra Cre<[anona



MHEHT{E
3a AeftHocrra Ha AoKTopaHr neT, I4BaHoBa fepaclrMoBa

or rJr. ac. .u-p fiopaanxa flerpona Creifauoea -
HarreH pbKoBoaI'ITeJI Ha AOXTOpaHTa

f-xafepacuuosa6egaqucreHasa0l'03'2018rBAoroopalrrypanoo6lacrHaBI'IclIe

o6pasoranr-re 1. fleAaror[.rec(r{ HayKu, npoifecuoua.nuo HanpaBJIeHI'Ie l.3.fleAarorura Ha

o6yreuuero no..., ,uoKropcKa fiporpaMa Meroar'rxa ua o6yuenuero rro xItMI'L KbM KareApa

,,O6qa pI EeopraHuqua xlIMlL c MeroAI'IKa na o6yrenuero no xuuug" Ea flltog'qnscrfi'

yHr,rBepcr.rrer ,,flaucr,rfi Xulengapcru". Telilara Ha allcepralrflol{Hllc 'IpyA e 
"Pags}rrfie 

Ha

KJrrorroBrr KoMlereHTrlocrll upea o6ylenuero rro yve6ur'rr flpeaMer "XuMlrs 
u oua3BaHe Ha

oKoJrHara cpe.{a - 8. u 9. xlac".

flpea ntpnara loal{Ha or o6yuenuero cbBMecrHo c AoKropaHT fepacuuona

pa:pa6oruxlre flpoel(T 3a [poBex.qaHe Ha flpe,qBapl'ITenelt neAaro lqecxra ercnepurrrenr' B

croTBeTCTBI,Ie C Hero .qoKTopaHTKaTa caMocTo'TeJIHO Cr'CTaBr'I aHKeTa c IIeJI npoylBaHe

MHe,rrero r{ Haruracrre Ha yqrrreJrr{Te or rp. fhongr.ru xtu npo6.neua sa $opuupaxe u pa3BIrrI'Ie

KrrroqoBr,r KoM[ereHrHocrr .rpes o6yuenuero rro nprlpoax]r HayKIl. flolyuenlr ca eMnupurIHI'I

.uaHHr{, Kolrro apeAcrolr .ua 6:sAat o6pa6orenu, aHzInI'I3ItpaHI'I t aa 6'saar $opt*lylupanu

ctorBerurrre uaao4u' flolyreurr ca I4 eMnI4putIHlI .qaHlru u or aHKerI'IpaHe Ha fIeHI'Iur{ or

),"qEnr{rqa B rp. flnosAus 3a ycraHoBrBaHe r{a Hr,rBoro $oprtlupaurre (JIIOqOBII KOMlereHTHocrI',I'

,[orropanr lepacurrona rpslsa Aa Hacoqu ycunrlTa (BM aHarlr3a Ha [onyqeHl'ITe pe3yJITarI{ Ir

ctcraB.f,He Ha [poeKT 3a flpoBexAaxe ua ([opruuparu eKc[epI'IMeHT'

Bctornercreuec[JIaHa:ao6yveuueerreo6xoAurrloAo(TopallTfepacuuonagarracovu

ycun[sra cu xtlr oifopurHe Ha pe3yJITarI{Te or [poyqBaHe Ha I'I3cJlerBaHr'rqra s o6racrra Ha

nplrpoAHI.ITe Ha)'Kr'I, cBBp3aHIr c Qoplrupane H pa3Bltrue Ha KJIToTIoBI{ KoMnereHTHocrL'

B nepuoga EoeMBplr-rHyap[ .uoKTopaIrr fepacuuona rrocerll KypcoBe uo fleAaroruxa u

flcuxo.norus. ycueuruo IIoJroxI, r.r3rrr.rr rro flcuxororur, a nper rrlaft 2019 roauna flpeAcrol{

rloJlaragero Ir Ha rr3nI'IT IIo fle.uaroruxa.

flpe4aarau nu. do6pa oqerlKa 3a aeftnocrra Ha 'uoKTopaHT flerr fepacuuoBa [pe3

rrbpBara roaI.IHa Ha aoloopaHT]'para.

5.03.2019 roa.

rP. flnosarls

flo.qn,c: /ilhr"'fr"5
rn.ac. a-p Cre$aHona



,{o .{eraua

na XuIltrqecrus (f arymer

TYK

AOr(JIAA
or npo$. A-p fi,Inxa Autona

flpeAceAarer Ha l(oMlrcfirra rro arecrllpaHe

xrM XnNru.{ecxue rf arynrer

f-u.{exar,

Mor.s aa BHecere 3a pa3nrexAaue nrn Oaxyrrereu cbBer pellleHurra Ha (oMltcllrra rro

aTecTr.rpaHe oTHocHo npolleAypaTa [o aTecrllpaHe Ha CJIeAHI'ITe npefloaaBaTeJll{:

1. 3a ,qou. A-p Pylrrua I4Banosa Eararcxa xoMltcllrra rro arecrllpaue:

- rrpeA.llara [oJroxI.ITeJIHa oqeuxa ta yre6uata Aefinocr.

- rlpeAnara [onoxr,ITe.trHa oqeura 3a Irafrnara 4efinoct.

- flpe.uJrara [onoxI4TeJIHa oqeH(a 3a aAMI,IHItcrparEsEara AefiHocT '

- pelrneAa LI o6crAu cryAeutcKoro MHeHIre - cryAeHTI'ITe ca oIIeHr'IJrI'I [oJIoxI'ITeJrHo

yre6uara u fle,uaroruqecKara ,qefinocr na Aou. ,4-p EaKancKa;

- rrpeAJrara o6qa arecraquoHHa oIIeHKa - rloJroxrlreJrlra.

2. 3a r.lI. ac. a-p Kupuna Tpu$onora Ctoir{oBa KoMl{clrsra no arecrl'IpaHe:

- rrpeAlrara flonoxureJlHa oqeura sa yve6uata aefinocr;

- [pe,qnam [oJroxl{TenHa oqeHKa 3a Hayq{ara Aeftuocr;

- [peAJrara [oJroxI,ITeJrHa oqeHKa 3a aAMI,IHI'IcT parurnara geftnocr;

- pa3rneAa I,I o6crAr-r cryaenrcKoro MHeHrre - cryaeHTure ca oIIeHI{JIlr rIoJIoxI'ITeJIHo

yre6nara u re.uarorfiqecKara 4efinocr ua u. ac. 4-p Croftnoaa;

- npeAnara o6qa arecrauuoHHa ouexr(a - rloJloxrrreJrua.

flpurararrr: AoKyMeHTLITe Ha arecrl,IpaHl{Te rlpe[oAaBarenlr.

8 rlrapT 2019 rog. flpeAceaaren na KA:

(npoS. a-p f. Aurona)



TIPOTOKOJI }1}17

or 3aceAaHrre Ha KoMrrcprrTa IIo aTecTr.rpaHe

npu Xr.rMuqecru.r <f aryrrer

!aec, 8 rr.rapr 2019 ro.4usa ce [poBeAe 3aceAaHr{e na KoNrucusra ro arecrxpaHe B sbcraB:

flpeaceaareJr: rpoo. A-p fusxa Aranacosa AHrosa

qJreHoBe: nporf. axu Bacur Eopucon,fleluen

AorI. A-p flers Erur.rrona MapuHoBa

Aorl. A-p Hurorafi Toqopon Kouer

aou. a-p flraueu Anreros AHreros

flpucrcrnar: 4, upot[. ,{erven e B KoMaHArrpoBKa, flpr,rJrara n]rcMeuo MHeHrre no

lporleAyprrre 3a arecrxpaHe.

.(uereu pe4:

1. Paguex,qase lra Ao(yMeHTr.rre 3a arecrr.rpaHe Ha flpenoaaBarenure:

- AorI. a-p PyMrHa I4Basona Eaxancra

- ur. ac. A-p KllpIlna Tpu$ouona Crofiuona

KouacuxT a rro arecrupaue piBU]eAa [peAcraBeHr{Te or Kare.qpr,rre AoK}'r\leHTu Ha

. nperroAaBaTerrnTe,floanexaqHHaaTecTr{paHe.

CreA o6crNAaue Ha orqera Ha aorl. .q-p PyMrHa I4sauosa Earaacxa, fipeqeEKara Ha

pbxoBoAareJlg KareApa, upe[Ec-u3BreqeHrrero or nporoKolra Ha Kareapa "Opranuuna xuulri",

MHeHurra Ha cry.qeHTure 3a npeloaaBareacra, a Aefiuocr rr cJreA piurJrexAaHe Ha npeAcraBeHara

Irar{Ha npoAyKull, u .qoKp{eHTu 3a [ep[o.qa, KoMr.rcusTa B3e cJ]eAHoro

PEIIIEHIIE:

3a qou. .q-p Pyuxua I4nauooa Baxarcxa xouuclrsra rro arecrupaHe:

- lpeAnara noJroxr.rreJrHa orleuxa:a yre6uara Aefinocr.

- npeAnara floJroxureJrua orIeHKa 3a Ha) ruara gefinocr.

- [pe.qJrara rroJroxr.rre.nHa oqeuxa 3aaAMr.rHracrparuruara4efiuocr.

- pa3r.,reAa a o6ct4u cry4eurc(oro MHeHr.re - cry.qeHTrrre ca orleHuJru rroJroxurelrHo

yue6uara u ne.qarorurrecKara geftuocr Ha .qoq. A-p Earalcra;

- npeaJrara o6ula arecraquogHa oIIeHKa - rroJrorrurreJrHa.

CreA o6cr,N,qane Ha orqera Ha rJr. ac. A-p Kapuna Tpr$onooa Crofiuona, flpeueHKara Ha

pbKoBoArrreJur KareApa, flpefiuc-rr3BneqeHHero or rrporoKoJra Ha (areApa "O6rqa u HeopraHr{qHa



XI.IMIIS C METOAI,IKA HA O6YIICHI,IETO rIO XI.IMI.I'"' MHEHI'TA HA CTYACHT}ITC 3A IPENOAABATEJICKATA

AefiHOCT r.r CJreA pa3nlex,4ar{e Ha rIpeAcTaBeHaTa HayqEa npoAyKIII,L I,I AoK}'I{eHTI,I 3a [epIrOAa,

KOMr.rCrIrTa B3e CJIeAHOTO

PEIIIEHIIE:

3a r:r. ac. A-p Kupxra Tp[lponora CrofinoBa I(oMrclrrra [o arecrllpaHe:

- npeAnara fioJroxr.rreJrua orlema ca yre6uara .qeftsocr;

- npe.qnara noJroxr,rre.rrHa oIIeHKa 3a HayrrHara Aeftnocr;

- npe,qnara [onoxr,rreJrna oqeHra 3a aAMuHllcrparunnata .uefiuoct;

- pa3nre,ua u o6csAu cryAeurcKoro MHeHrre - cryAeuTr,rre ca orleH[Jru noJroxltreJluo

yre6nara u [eaaroruqecr(ara Aefinocr Ha rrl. ac. a-p CrofiHoBa;

- rrpeAnara o6qa arecraqnonrra orIeHKa - [oJroxureJlrra.

flpeAceaaren xa KoMucr{rlTa:

(np<

Cerperap na X@:



Ao Aexaua

na Xrmrqecxr Qaxyrrer
npr,r flY ,,flancra it Xuneagapcxn"

AoKraA

Or4oq.4-p Hrua AuMqeBa, p-a xar. OrarxoxrurR

Vsaxaei h r-H AeKaH,

Ha csoe 3aceAaHue B AenoBh nopf,Abr{ or 19.02. 2019 roA. KareApeHhflr cbBer Ha xar.

@nznxoxuurua B3e peueHxe Aa npepoxh Ha OC na XO Aa Ha3Haqr{ ac. naBen

flearuapoa Ha no.noBrlH qar (4-vacoe pa6oreH 4en) sa cpoK or 18 meceqa, cqr4raHo or
01.03.2019 roA. Ha3HaqaBaHero Ha ac neBrqapoB 3a BoAeHe Ha ynpax{HeHhflra no

MareMan4Ka ce Ha,nara, rbi Karo cpoqHhnr AoroBop Ha rhrynrpa ac. llaBrhHa KtHqesa

(a ornycx no MafivhHcreol, u*nua r.la 01.03.20L9 ro4. 6ea Bb3MoxHocr 3a HeroBoro

yAbnxaBaHe hrh noAHoBRBaHe.

Ac. naBen neBriqapoB noHacronrqeM e Ha3HaqeH no qa. 68, ar. 1 (r. 3) xa noaoarn qar
(4-vacoa pa6oreu 4en) or 1.11.2018 roA. h Ao MoMeHra H3nb.nHnBa Ao6pocbBecrHo r,r

orroBopHo n penoAa BarercKrre cta 3aAbnxeH R (npoaen e r.ra4 250 qaca ynpaxHeHhn

no MareMarhKa cbc cryAeHrra or XO) h yqacrBa a pa6orara Ha KareApara.

flpe4aoxexuero HH e cbr,nacyBaHo c BoAeu.U,rr nexqhoHHhf, Rypc no AhcrllrnrhHara -
Aort. A-p HHxorafi Koqea.

Ktru nacronu4rn AoKnaA nphraraM npen hc-h3Bneq eH he or 3aceAaHhe (a 4eloar
nopn4rx) na KC na xar. Ohsuxoxl,lrvlhf, u noAnhcKa Ha iueHoBere Ha KareApara.

P-n xare4pa: fr4
. flnilteea//poq.

19.02.2079 r.



flpenuc - r{3BJreqeHr.re

or 3aceAaurae ( n 4elonr.r nopx4tx )

Ha KareApa (Dugrxoxnuux

TIPOT OKOJI .I\b3

O6ru crcras: 7

Orcrcrsa: ac. II. Krxqesa ( n rr,rafturanctno )
Heo6xoAunr 6pofi ea noloxr,rreJrer r.rs6op: 5

Ha 19.02.2019 r. rrre,oBere Ha Kar. @lr:uxoxfiNl]rq Ha cBoe sace4aaue ( n
leJroBr4 nop{rbK ) a:exa perxeHr,re Ia 6sge Ha3HaireH ac. llaser flenrvapon sa
cpor( or 1 8 rrreceua na 4-vacoe pa6oreH AeH, cqr.rraHo or 01 .03.2019 roa., noparu
r.r3Tr4qaHe Ha cpoqHr4r AoroBop na ac. llas,,rr4Ha KrH.{esa sa2g.0L.20l9r.

llpr;roxexue:

l.floAuIacxa Ha qJreHoBere Ha Kar. (D,,suxoxu'rr.r.fl, rroAKperrr.rJrll
rrpeAJroxeHr.reTo 3a Ha3HaqaBaHeTO na ac. flaser flerrvapon.

Ilporoxolur.rx: I19.02.2019 r.

( M. feoprraera



,(o u.neuoaere na OC

sa Xuuusecxuq tparymer

AOKJIAA

or Aorr. A-p BecerHH Krueros

,{erau ua Xuurlvecxnr r[axy.nT er

Yeaxaeirn vreuore ua @C,

Brn nprlxa c o6esneqasaHe Ha ceMIlHapHHTe 3aHu'tLtA rro AucqrrnnuHara

fllacuenr n nJracMeHTHa noJrHTltxa 3a cneq[aJrHocr ,,Xuunt c uapxeruur" npe3 Bropr.H

ceMecrbp ua yre6uara 201812019 roAuHa, npeAJraralr Aa 6rAar xouopynanu 15 uaca

ynpor(HeHru ua fepraua .(r.rlrurpoea,{unrurpoea.

l5 uapr 2019 ro4. Aexau Ha X@:

(aoq. a-p B. KueT on)



ll pe4roxe x re

3a crpyKrypa xa O6qoro cu6pauue xa Xrmrqecxyrn Qaxylrel Koero Aa ce

npoBeAe xa 16 anpra 2019 ro4uxa.

O6q crcrae - 58 6p.

- axaAeMrqeH cucrae - 43 6p. (7a %)

- cny'*<Arenu - 5 6p. - or Bcrxa xareApa

- cryAeHrx 14 AoxropaHrx - 10 6p. (8 cry4exrra u 2 4oxropaxrn) (17 o/o)




