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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”  
ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

за специалност АНАЛИЗ И КОНТРОЛ за придобиване на 
образователно-квалификационна степен Бакалавър 

 
I. СТРОЕЖ НА АТОМА  

 Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на атома. 

 Квантови числа и атомни орбитали. Принципи и правила за изграждане на електронна 
обвивка на атома. Начини за изразяване на електронната конфигурация на атомите на 
химичните елементи. Основно и възбудено състояние на атома. 

 Съвременни теории за строежа на атома. 

 Атомно ядро. Строеж на атомното ядро. Химичен елемент, масово число, изотопи, 
изобари и изотони. 

 
II. ПЕРИОДИЧЕН ЗАКОН И ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА  

 Периодична система на химичните елементи – структура на периодичната система. 
Класическа и съвременна формулировка на периодичния закон. 

 Връзка между строежа на електронната обвивка на атомите на химичните елементи и 
мястото им в периодичната система. 

 Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи. 
Изменение на химичния характер на елементите по групи и периоди.  

 

III. ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА СЪЕДИНЕНИЯ НА s-, p- и d-елементи. 
 s-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на 

съединенията им. Примери. 

  p-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на 
съединенията им. Примери 

 d-елементи. Обща характеристика, свойства. Изменение на химичния характер на 
съединенията им. Примери. 
  

IV. ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ 

 Реакции, протичащи без промяна степента на окисление на атомите на химичните 
елементи (неутрализационни, хидролизни, утаечни и др. реакции).  

 Реакции, протичащи с промяна степента на окисление на атомите на химичните елементи. 
Степен на окисление, окислител, редуктор, окисление и редукция. Видове окислително-
редукционни реакции. 

 Ред на относителната активност на металите (РОАМ). Взаимодействие на металите с 
разредени и концентрирани разтвори на солна, сярна и азотна киселини. 

 
V. ХИМИЧНА ТЕРМОДИНАМИКА  

 Първи принцип на термодинамиката. Вътрешна енергия. Енталпия. Топлина и работа.  

 Втори принцип на термодинамиката. Ентропия. Изменението на ентропията – критерий за 
посоката на спонтанните процеси и условията за установяване на термодинамично 
равновесие в изолирани системи. 

 Термодинамични потенциали. Енергия на Гибс и енергия на Хелмхолц. Изменението на 
термодинамичните потенциали (ΔF и ΔG) – критерий за посоката на спонтанните процеси 
и условията за установяване на термодинамично равновесие в неизолирани системи. 
Химичен потенциал. 

 Топлинни ефекти на химичните реакции. Закон на Хес и неговите следствия. 
Температурна зависимост на топлинния ефект на реакцията. Уравнения на Кирхоф.  

 
VI. ХИМИЧНО РАВНОВЕСИЕ  

 Закон за действие на масите – равновесна константа Кр, Кс и Кх при хомогенни и 
хетерогенни процеси.  

 Влияние на концентрацията на реагиращите вещества, външното налягане и 
температурата върху равновесните системи.  
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 Реакционна изотерма, уравнения на реакционната изобара и на реакционната изохора. 
 

VII. ХИМИЧНА КИНЕТИКА И ПОВЪРХНОСТНИ ЯВЛЕНИЯ 

 Скорост на химичните реакции. Молекулност и порядък. Активираща енергия. Кинетика на 
простите реакции (нулев, първи и втори порядък).  

 Катализа. Същност на каталитичното действие. Специфични особености на 
катализаторите и на каталитичните процеси. Активиране на хомогенно и хетерогенно 
каталитични процеси. 

 Адсорбция върху твърда и течна повърхност.  Величини, количествено характеризиращи 
адсорбцията. Адсорбционни изотерми на Лангмюир, Фройндлих и Брунауер-Емет-Телер 
(БЕТ). 

 Повърхностно напрежение.Зависимост на повърхностното напрежение на течности и 
разтвори от температурата, концентрацията и природата на разтвореното вещество. 
Повърхностно активни вещества. Уравнение на Шишковски. Адсорбционна изотерма на 
Гибс.  
  

VIII. ЕЛЕКТРОХИМИЯ 

 Разтвори на електролити. Електропроводимост на електролитни разтвори. Закони на 
Колрауш.  

 Галваничен елемент. Електродвижещо напрежение (ЕДН) на галваничен елемент и 
връзката му с други величини. Термодинамика на галваничен елемент. 

 Електроден потенциал. Уравнение на Нернст - приложение.  

 Видове електроди – електроди от І-ви и ІІ-ри род и редокселектроди.  
 

IX. ВЪГЛЕВОДОРОДИ  

 Строеж и реактивоспособност на въглеводородите. Структурна и стереоизомерия. 
Химични свойства: заместителни и присъединителни реакции - механизъм. СН-киселинни 
свойства при алкини. Окисление на въглеводородите. Методи за получаване на 
въглеводороди. Полимеризация.  

 Ароматни въглеводороди - критерии за ароматност - правило на Хюкел. Механизъм на 
електрофилни заместителни реакции: халогениране, нитриране, сулфониране. 
Алкилиране и ацилиране по Фридел-Крафтс. Ориентиращ ефект на заместителите при 
реакции на електрофилно заместване.  

 
X. КИСЛОРОДСЪДЪРЖАЩИ ПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ 

 Структура и сравнителна реактивоспособност на алкохоли, феноли, ди- и триоли. Химични 
свойства: киселинно-основни свойства, реакции на нуклеофилно заместване и 
елиминиране. Получаване на естери на неорганични и органични киселини. Окисление до 
карбонилни съединения и карбоксилни киселини. Методи за получаване на хидроксилни 
производни..  

 Алдехиди и кетони. Структура и реактивоспособност. Реакции на нуклеофилно 
присъединяване към карбонилна група – механизъм на взаимодействие с вода, амоняк, 
алкохоли, амини, циановодород, Гринярови реактиви и др. СН-киселинни свойства на 
алдехиди и кетони – енолизация. Реакции при α-С-атом спрямо карбонилната група – 
алдолна кондензация, Каницарова реакция и др. Редукция и окисление на карбонилни 
съединения. Методи за получаване.  

 Мастни и ароматни карбоксилни киселини. Структура и реактивоспособност. Киселинно-
основни свойства. Реактивоспособност на карбоксилната група - механизъм на реакциите 
на ацилно нуклеофилно заместване за получаване на киселинни халогениди, анхидриди, 
естери, амиди. Реакции на декарбоксилиране. Реакции във въглеводородната верига. 
Методи за получаване.  

 Функционални производни на карбоксилните киселини - киселинни халогениди и 
анхидриди, амиди и естери. Сравнение на реакционната способност на функционалните 
производни на карбоксилните киселини. Характерни химични свойства: хидролиза, 
алкохолиза, амонолиза, преестерификация, преацилиране. Клайзенова кондензация, 
реакция на Кновенагел, реакция на Перкин. Методи за получаване.  
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XI. ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА АЗОТА  

 Амини - структура и реактивоспособност. Основност на алифатни и ароматни амини. 
Реакции на алкилиране и ацилиране. Образуване и химични свойства на диазониеви соли 
– реакции на диазотиране и купелуване. Реакция на Зандмайер. Методи за получаване на 
амини 

 Аминокарбоксилни киселини-структура, изомерия. Химични свойства на 
аминокиселините. . Пептидна връзка. Строеж, свойства и получаване. Строеж и 
конформация на белтъчната молекула – видове връзки и сили на взаимодействие. 
Денатурация.  

 Азотсъдържащи хетероциклени съединения - структура и химични свойства на пирол, 
индол, пиридин и хинолин. Алкалоиди. 

 
XII. БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ 

 Въглехидрати - класификация и номенклатура. Монозахариди - структура и 
стереоизомерия. Циклична структура на монозахаридите: глюкоза, рибоза и фруктоза – 
образуване на полуацетали. Формули на Хауърт. Аномери и епимери. Реакции за 
доказване на  карбонилната група.  Дизахариди. Начини на свързване на монозахаридните 
остатъци. Свойства. Представители. Полизахариди – видове и представители. 

 
XIII. ПРИЛОЖНА НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 Сярна киселина. Суровини. Получаване на сярна киселина по контактния метод. 
Технология на свързания азот. Производство на амоняк. Пречистване на замърсени 
газове от аерозоли, газообразни и парообразни компоненти. 

 Получаване на метали. Производство на цинк по хидрометалургичния метод и на мед по 
пирометалургичния метод. Пречистване на промишлени отпадъчни води: механични,  
физикохимични  и химични методи. 

 
XIV. ПРИЛОЖНА ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И ХИМИЯ НА ПОЛИМЕРИТЕ 

 Нефт. Физични методи за преработка - атмосферно-вакуумна дестилация. Химични 
методи за преработка – термичен и каталитичен крекинг. Пречистване (рафинация) на 
нефтопродуктите. Характеристика на горивата и смазочните масла и основни изисквания 
спрямо тях. 

 Производство и преработка на продукти от растителен произход. Производство на захар 
– структура, суровини и получаване на захар. Производство и преработка на целулоза – 
структура, суровини и методи за добиване от дървесина. 

 Поликондензация – определение, равновесна и неравновесна, основни зависимости при 
равновесната поликондензация. Полимеризация – видове, механизъм на радикаловата 
полимеризация 
 

XV. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ПРИНЦИПИ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ  

 Киселинно-основни равновесия. Протолитна теория. Протолитни константи. Водороден 
ескпонент - pН. Буферни разтвори и буферен капацитет. Влияние на разтворителя върху 
киселинно-основните равновесия.  

 Протонометрия - принцип и класификация. Стандартни разтвори. Титрувални криви при 
определяне на силни и слаби и протолити, влияние на свойствата и концентрацията  на 
анализираното вещество върху профила на титрувалната крива. Киселинно-основни 
индикатори  – принцип на действие и критерии за избор на индикатор.  

 Комплексообразувателни процеси. Стабилност на комплексите и фактори, от които 
зависи. Влияние на странични реакции върху стабилността на комплексите,  α - 
коефициенти и условни стабилитетни константи 

 Комплексометрично титруване. Влияние на рН върху стабилността на комплексите и 
определяне на оптимални условия за титруване. Криви на титруване - особености. 
Металохромни индикатори – принцип на действие и изисквания към индикаторите.  



Програмата е приета на Факултетен съвет на ......................... и е в сила от учебната............................год. 4 

 Утаечно титруване. Принцип и изисквания към реакциите. Стандартни разтвори. Криви на 
титруване, влияние на условията за анализ върху профила на титрувалната крива. Видове 
индикатори.  

 Окислително-редукционно титруване (Редоксиметрия). Обща характеристика и 
класификация. Изисквания към реакциите.  Принцип на действие на редокс-индикаторите. 
Перманганометрия и йодометрия - стандартни разтвори,   криви на титруване, особености 
и приложение.  

 
XVI. ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ – АТОМНА СПЕКТРОМЕТРИЯ 

• Електронни преходи в атомите и атомни спектри. 
• Атомно-абсорбционен анализ – принцип на метода. Правила на Уолш, Закон на Буге-

Ламберт-Беер за светлинната абсорбция. Пламъков и електротермичен атомизатор. 
Пречения – спектрални и неспектрални. Аналитични характеристики. 

• Емисионен спектрален анализ – източници на възбуждане. Оптико емисионен анализ с 
индуктивно свързана плазма – принцип, пречещи влияния (спектрални и неспектрални) и 
аналитични характеристики. 

• Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма. Същност и приложение на метода. 
Пречещи влияния и начини за тяхното отстраняване или коригиране. 

 
XVII. ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ – МОЛЕКУЛНА СПЕКТРОСКОПИЯ  

• Вибрационна спектроскопия. Принципи на инфрачервената и Рамановата спектроскопия 
– подборни правила, интензитет на ивиците; 

• Вибрационен спектър на двуатомна и многоатомна молекула – видове и брой молекулни 
трептения. Характеристични трептения и фактори, влияещи върху тях; 

• Електронна абсорбционна спектроскопия. Подборни правила, видове преходи, 
интензитет на ивиците. 

• Спектроскопия на ядрения магнитен резонанс (ЯМР), физични основи. Химично 
отместване и спин-спиново взаимодействие в протонния  ЯМР.  
 

XVIII. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ 
• Представяне на резултати от измерване – средна стойност, стандартно отклонение, 

относително стандартно отклонение и доверителен интервал; 
• Калибриране в количествения анализ – метод на външна калибрация, метод на 

стандартната добавка и метод на вътрешния стандарт; 
• Неопределеност и метрологична проследимост на резултат от изпитване; 
• Валидиране на изпитвателна процедура – чувствителност, работна област, граница на 

откриване и определяне; 
 

XIX. СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ ДИСЦИПЛИНИ 

 Набиране на проби за анализ. Цел и задачи на пробонабирането. Създаване на план за 

набиране на проби. Научна надеждност и законова защитимост на плана за набиране на 

проби. Изисквания към пробата - представителност и хомогенност. Стратегии и основни 

правила за вземане на течни, твърди и газови проби. Методи за консервиране и 

съхранение на проби 

 Подготовка на проби за анализ.. Методи за предварителна обработка на първичната 

проба. Пробна константа. Разделяне на пробата на фракции – филтруване, 

центрофугиране, преситване. Предварителна термична обработка на пробите. Методи за 

разтваряне със и без химични реакции, микровълново третиране. Количествено 

охарактеризиране на ефективността на методите за разтваряне.  

 Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ. Количествена оценка на 

ефективността на методите – аналитичен добив, степен на екстракция, фактори на 

обогатяване и разделяне. Принципи на екстракционните методи (течно-течна и 

твърдофазна екстракция). Фактори, влияещи върху екстракционното равновесие. Нови 

колекторни фази и миниатюризация на методите. 
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 Анализ на храни. Състав, качество и безопасност на хранителните продукти. Основни 

свойства, определящи качеството на хранителните продукти. Фактори, оказващи влияние 

върху качеството. 

 Анализ на храни. Методи за анализ на протеини, въглехидрати и липиди в хранителни 

продукти. Качествено и количествено определяне на протеини и аминокиселини. Методи 

за определяне на общи въглехидрати и на моно-, олиго- и полизахариди. Определяне на 

общо липидно съдържание на храните и фракционния състав на липидите. 

 Органичен анализ. Разтворимост на органичните съединения. Класификация на 

съединения по тяхната разтворимост. Връзка между структура и разтворимост 

 Органичен анализ. Алкени. Химични реакции с разтвор на бром в тетрахлорометан и с 

разтвор на калиев перманганат. ИЧ-характеристики на двойната C=C връзка. Цис- и транс-

изомери. ЯМР-спектрални характеристики на алкени. Мас-спектрална фрагментация на 

алкени – пример за прегрупировка на Маклаферти 

 Органичен анализ. Качествени реакции за карбоксилна група – промяна цвета на 

индикатори, взаимодействие с натриев карбонат, превръщане в хидроксамови киселини. 

ИЧ-, ЯМР- и мас-спектрални характеристики на карбоксилни киселини и техни производни 

– естери и амиди 

 Хроматографски анализ. Същност и класификация на хроматографските методи в 

зависимост от вида на неподвижната и подвижната фаза и от механизма на разделяне. 

Хроматографско задържане. Уравнение на задържането. Хроматографско размиване. 

Мярка и причини за размиването на зоната. Ефективност на колоната. Брой теоретични 

тарелки. Уравнения за ВЕТТ. Хроматографско разделяне. Селективност. Степен на 

разделяне. 

 Хроматографски анализ. Особености на газовата хроматография. Видове колони и 

неподвижни фази. Детектори и инжектори в газовата хроматография. Високоефективна 

течна хроматография (ВЕТХ) (HPLC) – видове и характерни особености. Видове колони и 

неподвижни фази. Принципи на хроматографията с обратна фаза. ВЕТХ на йонизиращи 

се органични съединения. Видове детектори за ВЕТХ - характеристика, предимства и 

недостатъци. Идентификация и количествено определяне при хроматографските методи.. 

 Електрохимични методи за анализ. Електроден потенциал - измерване Равновесни 
електрохимични методи. Потенциометрия – директна ( рН - метрия) и индиректна. 
Йонноселективни електроди 

 Електрохимични методи за анализ. Неравновесни електрохимични методи: 
потенциодинамични методи (Полярография, волтамперометрия). Потенциостатични 
елктрохимични методи (кулонометрия, амперометрия, кондуктометрия). 

 Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания. Вътрешно-
лабораторен качествен контрол – контролни карти, анализ на сертифицирани 
сравнителни материали. 

 Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания. Външна оценка на 
качеството на аналитичните резултати – междулабораторни сравнения и тестове за 
пригодност. 
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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 13.02.2018 г., бяха обсъдени и единодушно приети 

следните учебни програми: 

 

1. Нови учебни програми 

• Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за допълнителна квалификация 

„Учител по химия”, редовно обучение; 

• Учебна програма по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии 

в обучението и работата в дигитална среда” за допълнителна квалификация 

„Учител по химия”, задочно обучение; 

• Учебна програма по дисциплината „Статистика и метрология в химията” за 

специалност „Медицинска химия”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

(випуск 2017) или VI семестър (випуск 2015 и 2016); 

 

2. Учебни програми с актуализирано съдържание 

• Учебна програма по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност „Анализ и 

контрол”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

• Учебна програма по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност 

„Компютърна химия”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

• Учебна програма по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност „Химия и 

маркетинг”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

 

 

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

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебните 

програми. 

 

 

15.02.2018 г.                                                             Ръководител КАХКХ 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 13.02.2018 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 13.02.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 11 
Присъстват 11 
Необходим брой за положителен избор 7 
 
Дневен ред: 
1. Предзащита на докторант Стефка Начкова 
2. Учебни въпроси 
3. Кадрови въпроси 
4. Текущи въпроси 
 
По точка 2.1 от дневния ред бяха разгледани няколко предложения за  

учебни програми: 
- по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работата в дигитална среда” за допълнителна квалификация 
„Учител по химия”, редовно обучение  

- по дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в 
обучението и работата в дигитална среда” за допълнителна квалификация 
„Учител по химия”, задочно обучение 

- по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност „Анализ и 
контрол”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

- по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност „Компютърна 
химия”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

- по дисциплината „Компютри и софтуер” за специалност „Химия и 
маркетинг”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 

- по дисциплината „Статистика и метрология в химията” за специалност 
„Медицинска химия”, редовно обучение, ОКС бакалавър – ІІ семестър 
Предложението се гласува и прие с 11 гласа „за” 

 
13.02.2018    Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 

информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 

включен разнообразен материал, който ще създаде широкоспектърни познания и умения у 

студентите-бъдещи учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред 

ученици. Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 

придобият теоретични и практически познания и умения за работа с аудио, видео и графична 

информация. Това ще им даде гъвкавост и възможност да разработват образователни компоненти 

целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 

обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  

представяне и обработка на химична информация като от интегрална част от електронното 

подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 

бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 

студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 

MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 

курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 

студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 

комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 

предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 

 Принципите за работа с аудио, видео и графична информация 

 Ще познават различни видове файлови формати и принципите за компресия и 

архивиране 

 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  

 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния 

процес 

 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 

 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 

 как да оценяват достоверността на намерената информация 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 

 да обработват аудио и видео информация 

 да обработва векторни и растерни графични изображения 

 да създават мултимедийно съдържание 

 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  

 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 

 да създават мултимедийни презентации 

 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 

 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Упражнения (30 часа) 

Извънаудиторно:  150 ч 

• Самостоятелна подготовка (80 ч.) 

• Курсова работа (70 ч.),  
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 • Консултации 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 

 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

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

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

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

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

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

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

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

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

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

речник, присъствен списък  и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

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

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

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

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

оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

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

облачни услуги. Системи за управление на съдържанието (CMS) 
3 

2. Работа с аудио, видео и графична информация. Файлови формати - компресия и 

архивиране 
3 

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

4. Представяне на учебно съдържание чрез мултимейдийна презентация. 3 
5. Използване на мрежови услуги за обучението. Web-базирани технологии. Сигурност и 

добри практики при работа с електронни и мрежови ресурси. 
3 

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

продуктите. 
3 

7. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности. 4 
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8. Платформа Moodle: видове тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, 

тежести. Групиране и оценяване на обучаемите. 
4 

9. Навигация и семантично търсене: външни образователни ресурси и портали.  Оценяване 

достоверността на намерената информация (методи за сравнение и анализ). 
4 

Общ брой часове 30 

Форми на текущ контрол:  

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

 
 

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

 
 

Б/ Упражнения  

1. Работа с  облачни услуги и ресурси (google drive). 2 

2. Работа със системи за управление на съдържанието (CMS) 2 

3. Обработка на аудио информация. 2 

4. Обработка на графични изображения и цифрова фотография. Работа с векторна и растерна 

графика. 
2 

5. Редактиране на видео информация. 2 

6. Прихващане на екранно съдържание. Създаване на мултимедийно съдържание. 2 

7. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 

Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 

реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

3 

8. Интерактивни методи за обучение и представяне на информация. Работа с електронни 

дъски. 
2 

9. Създаване на презентации с MS PowerPoint. 1 

10. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 

Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 
3 

11. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 

Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 

урок и форум. 

3 

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

Видове въпроси. 
3 

13. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 

оценката и допълнително конфигуриране. 
3 

Общ брой часове 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 

училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 

от електронното обучение.  
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ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

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

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

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

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

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

o Виртуални машини на Линукс 

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

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

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

o C.mail – електронна поща; 

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

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

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

многофункционални web сайтове;  

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

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

докторанти и студенти;  

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

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

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

издание 
Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 

Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

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

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

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

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

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

да търсят и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 
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Упражненията се провеждат в компютърните зали на факултета. Всеки студент работи 

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

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

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

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  
В рамките на учебната програма са включени два колоквиума  под формата на активен 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 изпит- пасивен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  

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

резултати от самостоятелна курсова работа и резултати от крайния тестови изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на І колоквиум + 30% от оценката на ІІ колоквиум + 10% от оценката на курсовата 

работа + 30% от оценката от семестриалния тест. 

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

мотивите за поставената оценка. 

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

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Николай Кочев, гл.ас. д-р Атанас Терзийски,  

гл.ас д-р Огнян Пукалов, гл.ас. д-р Веселина Паскалева 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

” П А И С И Й  Х И Л Е Н Д А Р С К И ”  
 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 

  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  //  ффииллииаалл  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Допълнителна квалификация „Учител по химия“ (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Информационни и комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

  

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Допълнителна квалификация „Учител по химия“ 

  ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

  

ССееммеессттъърр//  ТТррииммеессттъърр  

  

ББрроойй  EECCTTSS    ккррееддииттии  

 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

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

Анотация  

Целта на курса по информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в 

дигитална среда (ИКТОРДС) е студентите да се запознаят и придобият умения за работа с 

информационни технологии и тяхното ефективно прилагане в процеса на обучение. В курса е 

включен разнообразен материал, който ще създаде широкоспектърни познания и умения у 

студентите-бъдещи учители, полезни при подготовка на учебния материал и представянето му пред 

ученици. Лекционният материал и практическите упражнения ще дадат възможност на студентите да 

придобият теоретични и практически познания и умения за работа с аудио, видео и графична 

информация. Това ще им даде гъвкавост и възможност да разработват образователни компоненти 

целящи по-лесно и нагледно възприемане на представяния учебен материал при различните 

обучителни стратегии и съвременни методични подходи. Също така студентите ще усвоят умения за  

представяне и обработка на химична информация като от интегрална част от електронното 

подпомагане на обучението по химия. Ще придобият умения за ефективно търсене на информация в 

бази данни, електронни ресурси по Интернет и работа в разпределена среда. В курса е предвидено 

студентите да се запознаят и работят с една от най-популярните платформи за електронно обучение 

MOODLE, където ще имат възможност да реализират практически придобитите умения по време на 

курса, чрез разработване на разнообразни електронно-образователни ресурси. Знанията, които 

студентите ще получат, ще им помогнат да използват ефективно информационните и 

комуникационни технологии при разработване и представяне на учебно съдържание и ще даде 

предимство на бъдещите учители да бъдат конкурентни в бързо развиващата се технологична среда. 

Компетенции 
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 ЩЕ ЗНАЯТ:  

 Какво представляват базите данни и различните информационни източници 

 Принципите за работа с аудио, видео и графична информация 

 Ще познават различни видове файлови формати и принципите за компресия и 

архивиране 

 Начините за компютърно представяне и обработка химична информация  

 как да използват мрежови услуги и web-базирани технологии в образователния 

процес 

 добрите практики при работа с електронни услуги и мрежови ресурси 

 принципите и методите за създаване на електронни образователни ресурси 

 как да оценяват достоверността на намерената информация 

 ЩЕ МОГАТ:  

 Да работят с облачни услуги и системи за управление на съдържанието 

 да обработват аудио и видео информация 

 да обработва векторни и растерни графични изображения 

 да създават мултимедийно съдържание 

 да работят със специализирани софтуерни системи за представяне на химична 

информация  

 да извършват различни видове търсене на информация в химични бази данни 

 да създават мултимедийни презентации 

 да работят в среда за създаване на електронни ресурси 

 да създават разнообразни електронни ресурси за обучение 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

• Лекции (15 часа),  

• Упражнения (15 часа) 

Извънаудиторно:  60 ч 

• Самостоятелна подготовка (30 ч.) 

• Курсова работа (30 ч.),  
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 • Консултации 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на начално ниво; 

 Студентите трябва да имат обща компютърна грамотност. 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

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

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по ИКТОРДС включва задълбочено разглеждане на информационните технологии, 

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

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

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

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

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

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

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

речник, присъствен списък  и други. 

Практическите занятия включват създаване и обработка на различни по характер 

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

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

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

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

оцени представения разработен курс от негови колеги. 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//  ЛЛееккццииии    

Тема часове 

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

облачни услуги.  
1 

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

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

4. Представяне на учебно съдържание чрез мултимейдийна презентация. 1 

5. Използване на мрежови услуги за обучението. Web-базирани технологии. Сигурност и 

добри практики при работа с електронни и мрежови ресурси. 
2 

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

продуктите. 
3 
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7. Платформа Moodle: обхват, видове дейности, инструменти, ресусри и активности ; видове 

тестове, типове въпроси, алгоритми за оценяване, скали, тежести. Групиране и оценяване на 

обучаемите. 

3 

8. Навигация и семантично търсене: външни образователни ресурси и портали.  Оценяване 

достоверността на намерената информация (методи за сравнение и анализ). 
3 

Общ брой часове 15 

Б/ Упражнения  

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

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

презентации . 
1 

3. Молекулни редактори, 2D, 3D структури, анимация (4D), химични бази данни, 

Визуализация на химична информация. Представяне на химични съединения, химични 

реакции и техните свойства. Методи и софтуери за молекулно моделиране. 

2 

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

дъски. 
1 

5. Работа с платформата Moodle. Настройки на курс. Филтри. Импорт и експорт на данни. 

Методи на записване на потребители. Логове и статистики. 
2 

6. Работа с платформата Moodle. Добавяне на ресурси: книга, страница, файлове и други. 

Добавяне на активности: бази данни, самостоятелна работа, анкета, присъствен лист, речник, 

урок и форум. 

2 

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

въпроси. 
3 

8. Работа с платформата Moodle. Оценяване: настройка, скали, тежести на елементите от 

оценката и допълнително конфигуриране. 
3 

Общ брой часове 15 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите трябва да разработят курсова работа, включваща създаване на електронен курс от 

училищното съдържание. В електронния курс трябва да бъдат реализирани разнообразни елементи 

от електронното обучение.  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 

 Компютърни системи 

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

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

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

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

връзката с INTERNET 

o ОС Windows и МS Office 

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

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

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

o C.mail – електронна поща; 

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

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

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

многофункционални web сайтове;  

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

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

докторанти и студенти;  

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

учебни и научни цели. 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

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

издание 
Packt Publishing 2017 

Пол МакФедрис Моят Office 2016 ЗеСТ Прес 2017 

Уолъс Уонг Microsoft Office 2013 For Dummies АлексСофт 2014 

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

 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни 

презентации, разработени на Powerpoint, демонстрации на технологични и софтуерни 

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

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

възприемането на преподаваните концепции и да се стимулират студентите самостоятелно 

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

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

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

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

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

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  
Оценява се самостоятелната работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит- активен тест, включващ всички теми от учебната програма 

и решаване на една практическа задача.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатите от самостоятелната курсова 

работа и резултати и от крайния тестови изпит.  
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Оценката се изчислява по следната формула: 

30% от оценката на курсовата работа + 70% от оценката от семестриалния тест. 

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

мотивите за поставената оценка. 

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

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввииллии  ооппииссааннииееттоо  

Доц. д-р Николай Кочев, гл.ас. д-р Атанас Терзийски,  

гл.ас д-р Огнян Пукалов, гл.ас. д-р Веселина Паскалева 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 
 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

Факултет 

ХИМИЧЕСКИ 

Катедра 

Аналитична химия и компютърна химия 

Професионално направление (на курса) 

4.2 Химически науки  

Специалност 

МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

Наименование на курса 

СТАТИСТИКА И МЕТРОЛОГИЯ В ХИМИЯТА 

Код на курса 

 

Тип на курса 

Задължителен  

Равнище на курса (ОКС) 

Бакалавър 

Година на обучение 

първа 

Семестър 

ІI 

Брой ECTS кредити 

5 

Име на лектора 

Доц. д-р Веселин Кметов 
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Учебни резултати за курса  

Анотация  

Професионалният профил на обучаващите в специалността Медицинска химия предполага, че 

завършилите ще се реализират в обслужване на химични, фармацевтични, биотехнологични, 

козметични и др. медицински производства; в аналитични лаборатории в сферата на 

здравеопазването, здравни центрове, клинични лаборатории, контролни лаборатории към РЗИ, ДВСК 

и др. При всички от посочените направления се изискват умения за боравене с данни и резултати от 

тестове и изпитвания, които почиват на метрологични принципи и статистически подходи за 

обработка, представяне и тълкуване на данни.  Курсът по Статистика и метрология в химията (СМХ) 

предлага интензивно обучение обхващащо най-често използваните в химичната практика 

статистически модели заедно със основите на науката за измерванията -  Метрология.  Заложените в 

програмата обем от знания и  ниво на компетентност са нужни при внедряването и поддържането на 

системи за контрол и управление на качеството във фармацевтичния бранш като GLP и GMP, както и 

при изпълнението на изискванията на ISO 15189 Медицински лаборатории. Изисквания за качество 

и компетентност . 

Курсът е съобразен с консенсусните формулировки на третото издание и най-новите поправки 

на VIM - International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms JCGM 

200:2012. Засегната е също и нормативната база по която понастоящем Изпълнителна Агенция 

Българска служба по акредитация провежда акредитационната си дейност, а именно БДС EN ISO/IEC 

17025:20061  -  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и 

калибриране. Обучението е съобразено с програмата TrainMiC, поддържана и развивана от 

Метрологичния институт на ЕС – JRC IRRМ. То изпълнява приетите от AcadeMiC и залегнали в 

подписаната Rogaška Declaration  препоръки относно обучението по метрология в бакалавърски и 

магистърски програми.  

Образователният материал включва използване на компютърни изчислителни алгоритми за 

статистическа обработка, които студентите ще прилагат на упражнения, разработвайки конкретни 

примери. По време на семинарните  упражнения активно се ползват компютри, самостоятелно се 

разработват алгоритми на база електронни таблици с EXCEL, овладява се специализиран софтуер.  

Придобитите чрез курса знания ще са от съществено значение за покриване на европейските 

стандарти за компетентност на лица практикуващи измервания в химични и медицински лаборатории, 

научно-развойни звена провеждащи  експерименти, както и на експерти, които анализират данни от 

изпитвания с оглед на вземане на правилни решения.   

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 
 1. ще знаят: 

 Теоретичните основи на статистическата обработка на данни.  
 Как да преценяват и обективно да демонстрират качеството на резултатите от измерванията. 
 Как да прилагат теорията на вероятностите при прогнозиране и характеризиране на химичния 

експеримент.  
 Ще познават процедурата за поддържане и демонстриране на метрологична проследимост, а 

също и алгоритмите  за оценяване на неопределеността на измерванията съгласно 
инструкциите по ISO и GUM.  

 Ще се запознаят с методите за валидиране на измервателните процедури; ще се научат 
правилно да ползват сертифицирани сравнителни (референтни) материали, да участват и да 
интерпретират данни от между лабораторни сравнения или тестове за компетентност.   
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2. ще могат: 

 Да систематизират и класифицират обекти (резултати, пациенти, симптоми) по техни 
количествени характеристики. 

 Да оценяват вероятността за настъпване на събитие от гледна точка на химичния експеримент. 
 Да формулират и оценяват статистически хипотези, като работят със съответни софтуерни 

алгоритми за тяхната оценка.  
 Да изчисляват основните статистически оценки на експериментални данни - средна стойност, 

стандартно отклонение, относително стандартно отклонение, доверителен интервал, 
стандартна, комбинирана и разширена неопределеност. 

 Да  построяват и оценяват регресионни зависимости на корелиращи величини по метода на 
най-малките квадрати.  

 Да оценяват характеристиките - чувствителност, граница на откриване и определяне и 
ориентират при избор на подходящ метод за решаване на конкретна задача за химичен анализ.  

 Да се ориентират в терминологията и ползват метрологична информация 
  

Начин на преподаване 

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Семинарни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Решаване на примерни задачи. 

• Консултации 
 

Занятията се провеждат всяка седмица по два часа лекции и два упражнения, като се съгласува 
разглежданото учебно съдържание.   
 

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)  

Изисква се студентите да са изучавали курсовете по: Основи на химията и Математика, и 

да изучават Компютри и софтуер.   

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Изчислителна математика 
 Физични и химични величини – означения и единици.  
 Умения за работа с компютър 
 Умения за ползване на електронни таблици на EXCEL 

  

Препоръчани избираеми програмни компоненти 

Компютърна квалиметрия, Химическа информатика, Съвременни хроматографски 

методи, Univariate calibration in analytical chemistry 

Техническо осигуряване на обучението 

 Лекционният курс е разработен като мултимедийни презентации на база Microsoft 
PowerPoint. Свитък на всички слайдове се предоставя на студентите за копиране и 
използване по време на лекциите.  

 Използват се софтуерни продукти за онагледяване предоставени с любезното съдействие 
на програма TrainMiC .  

 Семинарните упражнения се водят в компютърна зала където студентите работят 
самостоятелно.  

 Студентите се поощряват да носят и ползват лични лаптопи и да разработват задачите на 
тях, с което да се улеснят при самостоятелната подготовка.  
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 Поддържа се интернет страница с обучителни материали, примерни задачи и изготвени 
алгоритми за решения, които студентите могат да копират и ползват свободно.  

 

Съдържание на курса 

В курса по СМХ се разглеждат математическите модели описващи поведението на случайни 

величини,  класическа вероятност при оценка на случайни събития др. Въвеждат се основите на 

базовата статистика - параметри на случайна величина и техни оценки средна стойност, стандартно и 

относително стандартно отклонение, разпределения (нормално, правоъгълно, триъгълно, на Стюдент 

и Фишер). Студентите се запознават и с основните метрологични понятия – метрологична 

проследимост, валидиране на изпитвателната процедура и неопределеност на резултата от химични 

изпитвания. Създават се умения за количествено оценяване на аналитичните характеристики -  

разграничаване на сигнала от шума, определяне на границата на откриване и определяне, 

доверителен интервал, точност и прецизност със съставните си повторяемост и възпроизводимост, 

корелационни, регресионни зависимости и техните аналитични изрази, закон за разпространение на 

неопределеността, видове неопределеност (А и Б) и оценка на между лабораторните сравнения. 

Усвояването на тези понятия е от значение за правилното оценяване на “комбинираната 

неопределеност” съгласно GUM.   

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

А/Лекции по Статистика и метрология в химията  

ТЕМА часове 

I. ЦЕЛ на курса по СМХ 
1. Какво изучава МЕТРОЛОГИЯТА - Евро-програми и стандартизация, Мерни единици  
2. Метрологична ПРОСЛЕДИМОСТ на измерванията 

• Йерархия на съподчиненост на еталонитие 
• Кой я осигурява ? 

3. Що е СТАТИСТИКА  ?  Задачи на медицинската статистика. 
4. Статистически ред, квартили, процентили, рангово подреждане.   

2 часа 

ІІ. КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ 
1. Събития и действия с тях 

• Пространство на елементарните събития 
2. Класическа вероятност 

• Теорема за събиране на вероятности 
• Теорема за умножение на вероятности 

3. Случайни величини (СВ) 
• прекъснати и непрекъснати СВ, 
• относителни честоти на поява  
• плътност и функция на разпределение на СВ 

4. Математическо очакване и дисперсия на случайна величина. Свойства  

2 часа 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ  на СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ 

• Математическо очакване и дисперсия на случайна величина. Свойства  

• Равномерно разпределение. 

• Нормално разпределение – стандартно разпределение.  Интеграл на Лаплас и 
намирането му от таблици. Три сигма концепция. 

• Разпределение на Стюдент (t-разпределение) 

2 часа 

IV. СТАТИСТИЧЕСКИ ОЦЕНКИ. 

• Средно аритметично и средно квадратично отклонение 

• Неизместеност и състоятелност на статистическите оценки. 

• Стандартно отклонение на средна стойност, относително стандартно отклонение 

• χ2-разпределение; F-разпределение.  

2 часа 
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V. ИНТЕРВАЛНИ ОЦЕНКИ  

• Значещи цифри правилно представяне на експериментални данни – правило ¼ S 

• Доверителен интервал – начини за изчисление  
 

2 часа 

VI.  СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ 

• Основни понятия. Същност на проверката на статистическите хипотези. 

• Хипотеза за равенство на математическото очакване на дадена стойност. 

• Хипотези за равенство на две математически очаквания. 

• Хипотеза за равенство на две дисперсии. 

2 часа 

VІІ. СИГНАЛ И ШУМ.  

• Определение за сигнал и шум. Основни понятия. 

• Откриване на сигнала. Граница на гарантирано откриване. 

• Оценка на границата на откриване с t-разпределението. 

2 часа 

VІІІ.  СЕМЕСТРИАЛЕН КОЛОКВИУМ 2 часа 

ІХ. КАЛИБРИРАНЕ  В  ХИМИЯТА. КОРЕЛАЦИЯ И РЕГРЕСИЯ.   

• Корелация. Зависимост на две случайни величини 

• Коефициент на корелация . Хипотеза за равенство на коеф. на корелация на 0. 

• Метод на най-малките квадрати. Калибрационна права. Регресионни параметри. 

• Сертифицирани сравнителни материали и проследимост.  

2 часа 

Х. ОЦЕНКИ НА КАЛИБРАЦИОНАТА ФУНКЦИЯ 

• Характеристики – чувствителност, линеен диапазон, работна област 

• Граници на откриване, на гарантирано откриване и на определяне в домейна на 
измерваната величина 

2 часа 

ХІ. ПРЕЧЕНЕ при ХИМИЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ. 
• Адитивни и мултипликативни пречения - примери 

• Метод на стандартната добавка 

• Метод на вътрешния стандарт 

2 часа 

ХІІ. ГРЕШКИ В ХИМИЧНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ. 
  1. Видове грешки. Случайна и систематична грешка. 
  2. Оценка на систематичната грешка. Точност. 
  3. Постоянна и променлива систематична грешка. Причини.  
  4. Интервални оценки – разлика между доверителен интервал и неопределеност. 

2 часа 

ХІІІ. БЮДЖЕТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА.  

• Дефиниране на типовете неопределеност Моделно уравнение и оценка на 
влияещите величини чрез причинно-следствени диаграми  

• Изчисляване на разширената и комбинирана неопределеност. 

• Представяне резултатите от измервания.  

2 часа 

ХІV. БЮДЖЕТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА.  

• Анализ на бюджета на неопределеността  

• Междулабораторни сравнения и оценка на тестове за пригодност. 

2 часа 

ХV. ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
Обобщение – подготовка за семестриалния изпит 

2 часа 

ОБЩО  30 часа 
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Форми на текущ контрол: 

Води се папка със списък на студентите и отчитане на присъствие на лекции и упражнения. В началото 

на всяка лекция и упражнение се провежда събеседване със студентите и се поставят бонуси от 0.1 за 

активно участие и овладяване на материала.  Предвиден е един колоквиум през средата на семестъра 

(8 седмица) с относителна тежест 30% към крайната оценка 

Б/ Семинари по Статистика и метрология в химията 

Тема  часове 

1. 
Въведение, основни понятия – случайна величина, опит, събитие, вероятност. 

Относителна честота на поява и емпирична функция на разпределение на 

случайна величина. 

2 часа 

2. 
Математическо очакване и дисперсия на случайна величина – свойства. 

Равномерно разпределение. 

2 часа 

3. 
Нормално и стандартно разпределение. Плътност и функция на 

разпределение. Интеграл на Лаплас, z-трансформация. 

2 часа 

4. 
Статистически оценки на математическото очакване и дисперсията - средна 

стойност и стандартно отклонение. Значещи цифри на аналитичните резултати. 

2 часа 

5. 
t-разпределение. Изчисляване на доверителен интервал. Относително 

стандартно отклонение (RSD). 

2 часа 

6. 

Установяване на вида на разпределението на случайна величина – 

отклонения от  нормално разпределение. Представяне на доверителен 

интервал на величини, които не следват нормално разпределение – 

изчисляване на персентили, построяване на boxplot диаграми. 

2 часа 

7. 
Статистически хипотези. Сравняване на резултатите, получени от два 

алтернативни аналитични метода.  

2 часа 

8. 
Сигнал и Шум. Отношение сигнал-шум (S/N). Граници на откриване и 

определяне.  

2 часа 

9. 
Корелация и регресия. Коефициент на корелация - статистическа оценка. 

Регресионнен анализ. Метод на най-малките квадрати – статистически оценки 

на параметрите на математичния модела, получаване на линия на регресия. 

2 часа 

10. 
Калибриране в химията. Калибровъчна крива. Линеен динамичен интервал и 

работна област. 

2 часа 

11. 
Пречения при химичните измервания – приложение на метода на стандартната 

добавка и метода на вътрешния стандарт като калибрационни стратегии. 

2 часа 

12. Изчисляване на бюджет на неопределеност. 2 часа 

13. 
Вътрешно-лабораторен качествен контрол – контролни карти, анализ на 

сертифицирани сравнителни материали. 

2 часа 

14. 
Външна оценка на качеството на аналитичните резултати – междулабораторни 

сравнения и тестове за пригодност. 

2 часа 

15. Подготовка за семестриален изпит. 2 часа 



7 

 ОБЩО  30 часа 

 
 
 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Студентите ползват предоставените им свитъци и литература и интернет базирани източници, 
като текущото ниво на подготовка се проверява в началото на всеки лекционен курс и 
лабораторно упражнение. Разработени са примерни изчислителни задачи за изучаваните 
статистически оценки, които са качени в интернет страницата на курса. Студентите следва да 
упражняват самостоятелно в извън аудиторната заетост изчислителните модели и 
тълкуването на получената информация. При желание на обучаемите се предоставя достъп 
до компютърните зали за самостоятелни занимания в извън учебно време.  
 

Библиография 

Автор Заглавие Издателство Година 

В. Кметов Свитък лекционен курс - MS PowerPoint - разпечатка и 
електронна версия http://web.uni-plovdiv.bg/kmetov/Education/EDU-BG.htm 

2018 

Р. Борисова Основи на химичния анализ Водолей 2009 

R. Kellner et al., Analytical Chemistry: A Modern Approach 
to Analytical Science, 2nd ed 

John Wiley & Sons 2004 

Л. Футеков, П. Пенчев  Теория на експеримента  Изд.ПУ 1998 

J.C. Miller and J.N. Miller  Statistics and Chemometrics for Analytical 
Chemisry 

Ellis Horwood Ltd. 
New York  

2000 

ISO/IEC 17025:2005 Общи изисквания относно 
компетентността на лабораториите за 
изпитване и калибриране  

БДС  2006 

EC ISO 15189 Медицински лаборатории. Изисквания 
за качество и компетентност 

БДС  2014 

JCGM VIM - International Vocabulary of 

Metrology – Basic and General Concepts 
and Associated Terms JCGM 200:2012 

BIPM 2012 

Хр. Радев, В. Богев Неопределеност на резултата от 
измерването 

Софттрайд 2001 

Д. Дончев, М. Дилчева, 
В. Кинова 

Практическо ръководство по статистика, Автоспектър, П-в 2002 
 

 

Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

 

Курсът е разработен като мултимедийни презентации от 15 модула всеки по два часа, 

за всяка учебна седмица. Предварително, студентите имат възможност да копират свитъка със 

слайдовете от лекциите, или да го свалят като  Acrobat – pdf файл от интернет. http://web.uni-

plovdiv.bg/kmetov/Education/EDU-BG.htm 

На обучаемите се поставят задачи, за намиране и запознаване с интернет базирани 

източници. Прави се проверка на изпълнението и се коментират наблюденията. 

Студентите могат да изготвят и да представят презентационни материали, като за това 

им се записват „бонуси” – по 0,1 които се прибавят към крайната оценка. Провежда се един 

колоквиум през семестъра и оценката от него участва във формирането на крайната оценка 

по дисциплината. 
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 Упражненията СМХ са задължителни и включат семинари с решаване на задачи за 

статистически оценки и обработка и представяне на резултати от химични измервания. 

Студентите работят самостоятелно и представят решенията на асистента за коментар. При 

необходимост студентите доработват самостоятелно получените данни или търсят 

консултация с лектора на курса и асистентите водещи упражненията.  

 

Методи и критерии на оценяване 

В рамките на учебната програма се провежда един колоквиум с решаване на задачи. 
Текущият контрол от лекции и упражнения, както и бонуси от самостоятелната работа на 
студента също има принос към крайната оценка. Дисциплината приключва с писмен изпит – 
решаване на задачи от всички теми от учебната програма. На колоквиума и на изпита 
студентите имат право да ползват всякаква литература, записки и свитъци. Следи се за 
самостоятелното справяне със задачите. Оценката се формира на база получени точки в 
зависимост от правилно решените задачи и коректно представени отговори със съответните 
значещи цифри и мерни единици. Студентите са предварително запознати със скалата за 
оценяване и могат да проверят резултатите си изпита, както и да ги сравнят с тези на колегите 
си. Оценката от колоквиума, натрупаните бонуси и точки от изпита, както и крайната оценка 
се качват на страницата на преподавателя в интернет и са достъпни за всички заинтересувани.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ 
контрол и бонуси от самостоятелна работа; оценка от семестриалния колоквиум и резултатите 
от крайния писмен изпит.  

Оценката се изчислява по следната формула: 
30 % от оценката на колоквиума + 70 % от оценката от семестриалния тест + N*0.1 (броя 
бонуси) 
 
Студентите имат право на възражение за резултатите от писмените си работи, както и да се 
откажат от поставената оценка, и да се явят на следваща дата за изпит.  

Всички писмени работи от колоквиуми и изпитни задачи се съхраняват в продължение 

на минимум 2 години от датата на провеждане. 

 

Език на преподаване 

Български (има възможност и за преподаване на Английски език) 

Изготвил описанието 

 

Доц. д-р Веселин Кметов ....................... 
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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.net 

 

 

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  

Компютри и софтуер 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

II 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл. ас. д-р Атанас Т. Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът “Компютри и софтуер” предоставя базовото компютърно обучение на 

студентите от всички специалности на Химическия факултет. Студентите ще придобият 

основни познания по устройството на компютрите, съвременните операционни системи, 

основните видове софтуер, работа с файлове и мрежови електронни ресурси, 

текстообработка, работа с документи съдържащи таблици, графики, математически формули 

и химични структури, работата с електронни таблици и други специализирани програми. В 

курса е поставен основен акцент върху усвояването на умения за изчисляване и обработка 

на данни и тяхното графично представяне, които подпомагат други учебни дисциплини и са 

пряко свързани с реализацията на завършилите студенти.  

Една основна цел на настоящия курс е изграждането на практически умения и 

квалификация за работа с компютри и софтуер, които са според утвърдените добри 

практики. Последните позволяват работещият с компютрите да решава задачите по-

ефективно за много по-кратко време. Изграждането на квалификация според добрите 

практики включва осъзнаване на критичната необходимост за правилно съхранение и 

обработка на информация от гледна точна на сигурността, придобиване на нови знания в 

областта на компютърното обучение, попълване на пропуски от средното образование, 

изчистване и корекция на недобри работни навици, безкомпромисно спазване на 

принципите за сигурността и архивирането на цялата информация.  

 Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат 

усвояването на лекционния материал. Те обхващат кратко изучаване на устройството на 

компютрите, основните периферни устройства, работа с приложен и специализиран софтуер, 

работа с референтни бази данни. Студентите самостоятелно ще работят с персонални 

компютри, изпълнявайки основни операции в средата на операционната система Windows; 

ще обрабатват текстови, графични и мултимедийни файлове; ще създават презентации, 

електронни таблици и съдържание, форматирано чрез мета-описателни езици. 

Получените знания и практически умения са основа за пълноценното усвояване на 

материала и провеждане на упраженията по дисциплините Аналитична химия, Статистика и 

метрология в химията, Химична информатика, Инструментални методи за анализ, Анализ на 

лекарствени вещества, Физикохимия, Хемометрия, Контрол и управление на качеството на 

химичните изпитвания и др.  

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 1. ще знаят: 

 добрите практики за работа с компютри и софтуер, 

 устройството и начин на работа на компютрите,  

 потребителски познания по операциони системи Windows и Linux,  

 принципите на текстообработка и работа с документи с комбинирано съдържание,  

 принципите за работа с електронни таблици, 

 видове графика и принципите за обработка на графични изображения, 

 основи на дизайн и работа на компютърни мрежи и интернет. 
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2. ще могат: 

 да работят с файлове на локален и отдалечен компютър, 

 да работят ефективно с програмата MS Word,  

 да работят ефективно с програмата MS Excel, 

 да обработва векторни и растерни графични изображения, 

 да работят с молекулни редактори (ACDLABS ChemSketch, Symix Draw) 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Курсова работа 

• Онлайн ангажираност в C.students 

 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на елементарно ниво; 

 Желателно е студентите да имат обща компютърна грамотност. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 

А/ Лекции 

1. Увод в компютърното обучение. Основни понятия в информатиката. Бройни системи. 

Данни и информация. Мерни единици за данни. Компютърни и информационни 

системи. 

2 часа 

2. Основни познания за хардуера. Компютърно ядро и периферия. Дънна платка, 

процесор, шини, помощни чипове, BIOS. Компютърна периферия. Входящи и изходящи 

устройства. Основни информационни носители. 

2 часа 

3. Трислоен модел: хардуер, операционна система, приложения. Основни функции на 

операционните системи. Файлови системи. Споделяне и защита на данни. 

Многозадачност, суопинг и пейджинг. 

2 часа 

4. Операционна система Windows. Версии на ОС Windows. Основни компоненти, 

виртуална памет, файлова система, конфигурационен мениджър. Функции на ядрото на 

Windows, обработка на събития. Хардуерно независима графика в ОС Windows. 

Основни графични примитиви. 

2 часа 

5. Обвивка на ОС Windows: Desktop и програмата Windows Explorer. Основни операции 

с мишка и клавиатура. Кратки клавиши. Превключване между процеси и времеделение. 

Основни компоненти на графичния  потребителски интерфейс. Методи за обмен на 

данни: област за обмен на данни (clipboard), файлови операции, променливи на 

средата, мрежови операции. 

2 часа 
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6. Операционна система Линукс: Въведение, конфигуриране, графичен и команден 

интерфейс, shell/bash скриптове, файлови системи, RAID, приложен софтуер. 

2 часа 

7. Текстообработка. Основни понятия. Структуриране на текст. Форматиране на текст. 

Кирилизация. Класификация на текстовите редактори. 

2 часа 

8. Програма за обработка на документи MS Word от пакета MS Office. Редактиране и 

форматиране на текст. Режими на показване. Създаване на таблици. Вмъкване на 

графични обекти и специални символи. Помощни средства. 

2 часа 

9. Електронни таблици. Общи положения. Програма Excel от пакета MS Office. 

Структуриране на данните: клетки, редове и колони, блокове, сложни области, листове. 

Основни операции върху работната таблица. Видове адресиране. Формули и функции. 

Диаграми и графични елементи. Макроси. 

2 часа 

10. Графични изображения - въведение. Цветови модели. Растерна и векторна графика. 

Програми за растерна и векторна графика. Файлови формати. Основни операции при 

векторна графика и при растерна графика. 

2 часа 

11. Компресиране със и без загуба на информация. Архивиране на информация, 

архивиращи и компресиращи програми. 

2 часа 

12. Създаване на документи за презентация. Програма PowerPoint от пакета MS Office. 

Структура на презентация. Редактиране, пренареждане, вмъкване и премахване на 

изгледи. Използване на ефекти. Работа с готови образци. Видове доклади. 

Структуриране и представяне на презентация. 

2 часа 

13. Облачни услуги на Майкрософт Office 365. 2 часа 

14. Мета-описателни езици за данни:  Tex, HTML, XML, CML 2 часа 

15. Търсене на информация в електронни хранилища: литературни и фактологични бази 

данни, мрежови ресурси и облачни услуги. 

2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 Б/ Упражнения (семинари) 

1. Работа с команден интерфейс в конзолна среда на Windows/Linux. 2 часа 

2. Работа с текстови редактори. Набиране и форматиране на текст. Оформяне на 

съдържание на документ. Създаване и работа с таблици. 

2 часа 

3. Работа с обща векторна графика. Създаване на схеми и диаграми. 2 часа 

4. Създаване на математически формули в документи. Работа със специализирани 

софтуерни компоненти Equation и MathType.   

2 часа 

5. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 1. 2 часа 

6. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 2. 2 часа 
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7. Създаване на презентации с MS PowerPoint. 2 часа 

8. Работа с програмата MS Excel 1. Основни функционалности на софтуера. Адресиране. 

Блокове данни.  Търсене и сортиране. 

2 часа 

9. Работа с програмата MS Excel 2. Функции и формули. Размножаване на клетки. 2 часа 

10. Работа с програмата MS Excel 3. Функции и формули. Условно форматиране. 2 часа 

11. Работа с програмата MS Excel 4. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

12. Работа с програмата MS Excel 5. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

13. Работа с програмата MS Excel 6. Работа и изчисления с матрици.  2 часа 

14. Създаване локална база данни с литературни източници (Mendeley/Endnote). 2 часа 

15. Създаване на документи чрез мета-описателни езици. 2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютърни системи 

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

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

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

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

връзката с INTERNET 

o ОС Windows (25 лиценза), 

o MS Office (25 лиценза), 

o Виртуални машини на Линукс 

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

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

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

o C.mail – електронна поща; 

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

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

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

многофункционални web сайтове;  

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

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

докторанти и студенти;  

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

учебни и научни цели. 



6 

 Достъп до голям брой бази данни, сред които: 

o WEB OF KNOWLEDGE (http://webofknowledge.com) 

o SCOPUS (http://www.scopus.com) 

o SCIENCEDIRECT (http://www.sciencedirect.com)  

o PubChem (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

o ChemSpider (http://www.chemspider.com) 

o DrugBank (http://www.drugbank.ca) 

 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

 

1. Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and 

more 7th Edition, Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, David A. Solomon, 2017 

2. Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line, Jason 

Cannon, 2014 

3. Excel 2016 Bible 1st Edition, John Walkenbach, Wiley, 2016 

4. Microsoft Word 2016 Step By Step, Joan Lambert, 2016 

5. Office 2016 For Beginners-The PERFECT Guide on Microsoft Office, Steven Weikler, 2016 

6. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. I част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

7. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. II част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни презентации, 

разработени на Powerpoint, демонстрации на хардуерни и софтуерни решения. Копие от 

лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. Където е възможно 

се прави демонстрация на хардуер или софтуер, така че студентите нагледно да видят и се 

вдъхновят от преподаваната материя, така щото да се роди желание самостоятелно да 

търсят, питат и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

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

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

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

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

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценката се образува от теоретичен изпит, 2 колоквиумa с практически задачи върху 

изучавания материал от упражненията, както и курсова работа, при която се разработват 

самостоятелни задачи (КР).  

КО = 50% Теоретичен изпит + 20% Колоквиум 1 + 20% Колоквиум2 + 10% КР 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  
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ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

Гл. ас. д-р Атанас  Терзийски............................  

Гл. ас. д-р Веселина  Паскалева........................ 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

 

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  

Компютри и софтуер 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

II 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл. ас. д-р Атанас Т. Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът “Компютри и софтуер” предоставя базовото компютърно обучение на 

студентите от всички специалности на Химическия факултет. Студентите ще придобият 

основни познания по устройството на компютрите, съвременните операционни системи, 

основните видове софтуер, работа с файлове и мрежови електронни ресурси, 

текстообработка, работа с документи съдържащи таблици, графики, математически формули 

и химични структури, работата с електронни таблици и други специализирани програми. В 

курса е поставен основен акцент върху усвояването на умения за изчисляване и обработка 

на данни и тяхното графично представяне, които подпомагат други учебни дисциплини и са 

пряко свързани с реализацията на завършилите студенти.  

Една основна цел на настоящия курс е изграждането на практически умения и 

квалификация за работа с компютри и софтуер, които са според утвърдените добри 

практики. Последните позволяват работещият с компютрите да решава задачите по-

ефективно за много по-кратко време. Изграждането на квалификация според добрите 

практики включва осъзнаване на критичната необходимост за правилно съхранение и 

обработка на информация от гледна точна на сигурността, придобиване на нови знания в 

областта на компютърното обучение, попълване на пропуски от средното образование, 

изчистване и корекция на недобри работни навици, безкомпромисно спазване на 

принципите за сигурността и архивирането на цялата информация.  

 Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат 

усвояването на лекционния материал. Те обхващат кратко изучаване на устройството на 

компютрите, основните периферни устройства, работа с приложен и специализиран софтуер, 

работа с референтни бази данни. Студентите самостоятелно ще работят с персонални 

компютри, изпълнявайки основни операции в средата на операционната система Windows; 

ще обрабатват текстови, графични и мултимедийни файлове; ще създават презентации, 

електронни таблици и съдържание, форматирано чрез мета-описателни езици. 

Получените знания и практически умения са основа за пълноценното усвояване на 

материала и провеждане на упраженията по дисциплините Аналитична химия, Статистика и 

метрология в химията, Компютърно моделиране в химията, Квантова химия, 

Инструментален анализ, Бази данни и основи на програмирането, Алгоритми и обектно-

ориентирано програмиране, Физикохимия с колоидна химия, Хемометрия и др.  

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 1. ще знаят: 

 добрите практики за работа с компютри и софтуер, 

 устройството и начин на работа на компютрите,  

 потребителски познания по операциони системи Windows и Linux,  

 принципите на текстообработка и работа с документи с комбинирано съдържание,  

 принципите за работа с електронни таблици, 

 видове графика и принципите за обработка на графични изображения, 

 основи на дизайн и работа на компютърни мрежи и интернет. 



3 

 

2. ще могат: 

 да работят с файлове на локален и отдалечен компютър, 

 да работят ефективно с програмата MS Word,  

 да работят ефективно с програмата MS Excel, 

 да обработва векторни и растерни графични изображения, 

 да работят с молекулни редактори (ACDLABS ChemSketch, Symix Draw) 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Курсова работа 

• Онлайн ангажираност в C.students 

 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на елементарно ниво; 

 Желателно е студентите да имат обща компютърна грамотност. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 

А/ Лекции 

1. Увод в компютърното обучение. Основни понятия в информатиката. Бройни системи. 

Данни и информация. Мерни единици за данни. Компютърни и информационни 

системи. 

2 часа 

2. Основни познания за хардуера. Компютърно ядро и периферия. Дънна платка, 

процесор, шини, помощни чипове, BIOS. Компютърна периферия. Входящи и изходящи 

устройства. Основни информационни носители. 

2 часа 

3. Трислоен модел: хардуер, операционна система, приложения. Основни функции на 

операционните системи. Файлови системи. Споделяне и защита на данни. 

Многозадачност, суопинг и пейджинг. 

2 часа 

4. Операционна система Windows. Версии на ОС Windows. Основни компоненти, 

виртуална памет, файлова система, конфигурационен мениджър. Функции на ядрото на 

Windows, обработка на събития. Хардуерно независима графика в ОС Windows. 

Основни графични примитиви. 

2 часа 

5. Обвивка на ОС Windows: Desktop и програмата Windows Explorer. Основни операции 

с мишка и клавиатура. Кратки клавиши. Превключване между процеси и времеделение. 

Основни компоненти на графичния  потребителски интерфейс. Методи за обмен на 

данни: област за обмен на данни (clipboard), файлови операции, променливи на 

средата, мрежови операции. 

2 часа 
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6. Операционна система Линукс: Въведение, конфигуриране, графичен и команден 

интерфейс, shell/bash скриптове, файлови системи, RAID, приложен софтуер. 

2 часа 

7. Текстообработка. Основни понятия. Структуриране на текст. Форматиране на текст. 

Кирилизация. Класификация на текстовите редактори. 

2 часа 

8. Програма за обработка на документи MS Word от пакета MS Office. Редактиране и 

форматиране на текст. Режими на показване. Създаване на таблици. Вмъкване на 

графични обекти и специални символи. Помощни средства. 

2 часа 

9. Електронни таблици. Общи положения. Програма Excel от пакета MS Office. 

Структуриране на данните: клетки, редове и колони, блокове, сложни области, листове. 

Основни операции върху работната таблица. Видове адресиране. Формули и функции. 

Диаграми и графични елементи. Макроси. 

2 часа 

10. Графични изображения - въведение. Цветови модели. Растерна и векторна графика. 

Програми за растерна и векторна графика. Файлови формати. Основни операции при 

векторна графика и при растерна графика. 

2 часа 

11. Компресиране със и без загуба на информация. Архивиране на информация, 

архивиращи и компресиращи програми. 

2 часа 

12. Създаване на документи за презентация. Програма PowerPoint от пакета MS Office. 

Структура на презентация. Редактиране, пренареждане, вмъкване и премахване на 

изгледи. Използване на ефекти. Работа с готови образци. Видове доклади. 

Структуриране и представяне на презентация. 

2 часа 

13. Облачни услуги на Майкрософт Office 365. 2 часа 

14. Мета-описателни езици за данни:  Tex, HTML, XML, CML 2 часа 

15. Търсене на информация в електронни хранилища: литературни и фактологични бази 

данни, мрежови ресурси и облачни услуги. 

2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 Б/ Упражнения (семинари) 

1. Работа с команден интерфейс в конзолна среда на Windows/Linux. 2 часа 

2. Работа с текстови редактори. Набиране и форматиране на текст. Оформяне на 

съдържание на документ. Създаване и работа с таблици. 

2 часа 

3. Работа с обща векторна графика. Създаване на схеми и диаграми. 2 часа 

4. Създаване на математически формули в документи. Работа със специализирани 

софтуерни компоненти Equation и MathType.   

2 часа 

5. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 1. 2 часа 

6. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 2. 2 часа 
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7. Създаване на презентации с MS PowerPoint. 2 часа 

8. Работа с програмата MS Excel 1. Основни функционалности на софтуера. Адресиране. 

Блокове данни.  Търсене и сортиране. 

2 часа 

9. Работа с програмата MS Excel 2. Функции и формули. Размножаване на клетки. 2 часа 

10. Работа с програмата MS Excel 3. Функции и формули. Условно форматиране. 2 часа 

11. Работа с програмата MS Excel 4. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

12. Работа с програмата MS Excel 5. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

13. Работа с програмата MS Excel 6. Работа и изчисления с матрици.  2 часа 

14. Създаване локална база данни с литературни източници (Mendeley/Endnote). 2 часа 

15. Създаване на документи чрез мета-описателни езици. 2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютърни системи 

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

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

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

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

връзката с INTERNET 

o ОС Windows (25 лиценза), 

o MS Office (25 лиценза), 

o Виртуални машини на Линукс 

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

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

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

o C.mail – електронна поща; 

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

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

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

многофункционални web сайтове;  

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

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

докторанти и студенти;  

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

учебни и научни цели. 
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 Достъп до голям брой бази данни, сред които: 

o WEB OF KNOWLEDGE (http://webofknowledge.com) 

o SCOPUS (http://www.scopus.com) 

o SCIENCEDIRECT (http://www.sciencedirect.com)  

o PubChem (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

o ChemSpider (http://www.chemspider.com) 

o DrugBank (http://www.drugbank.ca) 

 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

 

1. Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and 

more 7th Edition, Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, David A. Solomon, 2017 

2. Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line, Jason 

Cannon, 2014 

3. Excel 2016 Bible 1st Edition, John Walkenbach, Wiley, 2016 

4. Microsoft Word 2016 Step By Step, Joan Lambert, 2016 

5. Office 2016 For Beginners-The PERFECT Guide on Microsoft Office, Steven Weikler, 2016 

6. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. I част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

7. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. II част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни презентации, 

разработени на Powerpoint, демонстрации на хардуерни и софтуерни решения. Копие от 

лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. Където е възможно 

се прави демонстрация на хардуер или софтуер, така че студентите нагледно да видят и се 

вдъхновят от преподаваната материя, така щото да се роди желание самостоятелно да 

търсят, питат и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

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

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

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

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

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценката се образува от теоретичен изпит, 2 колоквиумa с практически задачи върху 

изучавания материал от упражненията, както и курсова работа, при която се разработват 

самостоятелни задачи (КР).  

КО = 50% Теоретичен изпит + 20% Колоквиум 1 + 20% Колоквиум2 + 10% КР 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  
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ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

Гл. ас. д-р Атанас  Терзийски............................  

Гл. ас. д-р Веселина  Паскалева........................ 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

 

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  

Химия с маркетинг (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Компютри и софтуер 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Задължителен  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

II 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Гл. ас. д-р Атанас Т. Терзийски 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът “Компютри и софтуер” предоставя базовото компютърно обучение на 

студентите от всички специалности на Химическия факултет. Студентите ще придобият 

основни познания по устройството на компютрите, съвременните операционни системи, 

основните видове софтуер, работа с файлове и мрежови електронни ресурси, 

текстообработка, работа с документи съдържащи таблици, графики, математически формули 

и химични структури, работата с електронни таблици и други специализирани програми. В 

курса е поставен основен акцент върху усвояването на умения за изчисляване и обработка 

на данни и тяхното графично представяне, които подпомагат други учебни дисциплини и са 

пряко свързани с реализацията на завършилите студенти.  

Една основна цел на настоящия курс е изграждането на практически умения и 

квалификация за работа с компютри и софтуер, които са според утвърдените добри 

практики. Последните позволяват работещият с компютрите да решава задачите по-

ефективно за много по-кратко време. Изграждането на квалификация според добрите 

практики включва осъзнаване на критичната необходимост за правилно съхранение и 

обработка на информация от гледна точна на сигурността, придобиване на нови знания в 

областта на компютърното обучение, попълване на пропуски от средното образование, 

изчистване и корекция на недобри работни навици, безкомпромисно спазване на 

принципите за сигурността и архивирането на цялата информация.  

 Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат 

усвояването на лекционния материал. Те обхващат кратко изучаване на устройството на 

компютрите, основните периферни устройства, работа с приложен и специализиран софтуер, 

работа с референтни бази данни. Студентите самостоятелно ще работят с персонални 

компютри, изпълнявайки основни операции в средата на операционната система Windows; 

ще обрабатват текстови, графични и мултимедийни файлове; ще създават презентации, 

електронни таблици и съдържание, форматирано чрез мета-описателни езици. 

Получените знания и практически умения са основа за пълноценното усвояване на 

материала и провеждане на упраженията по дисциплините Аналитична химия, Статистика и 

метрология в химията, Инструментален анализ, Физикохимия с колоидна химия и др.  

Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 

 1. ще знаят: 

 добрите практики за работа с компютри и софтуер, 

 устройството и начин на работа на компютрите,  

 потребителски познания по операциони системи Windows и Linux,  

 принципите на текстообработка и работа с документи с комбинирано съдържание,  

 принципите за работа с електронни таблици, 

 видове графика и принципите за обработка на графични изображения, 

 основи на дизайн и работа на компютърни мрежи и интернет. 

 

2. ще могат: 
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 да работят с файлове на локален и отдалечен компютър, 

 да работят ефективно с програмата MS Word,  

 да работят ефективно с програмата MS Excel, 

 да обработва векторни и растерни графични изображения, 

 да работят с молекулни редактори (ACDLABS ChemSketch, Symix Draw) 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

• Лекции (30 часа),  

• Лабораторни упражнения (30 часа) 

 

Извънаудиторно:  90 ч 

• Самостоятелна подготовка 

• Курсова работа 

• Онлайн ангажираност в C.students 

 

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

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

 Желателно е студентите да владеят английски език на елементарно ниво; 

 Желателно е студентите да имат обща компютърна грамотност. 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 

А/ Лекции 

1. Увод в компютърното обучение. Основни понятия в информатиката. Бройни системи. 

Данни и информация. Мерни единици за данни. Компютърни и информационни 

системи. 

2 часа 

2. Основни познания за хардуера. Компютърно ядро и периферия. Дънна платка, 

процесор, шини, помощни чипове, BIOS. Компютърна периферия. Входящи и изходящи 

устройства. Основни информационни носители. 

2 часа 

3. Трислоен модел: хардуер, операционна система, приложения. Основни функции на 

операционните системи. Файлови системи. Споделяне и защита на данни. 

Многозадачност, суопинг и пейджинг. 

2 часа 

4. Операционна система Windows. Версии на ОС Windows. Основни компоненти, 

виртуална памет, файлова система, конфигурационен мениджър. Функции на ядрото на 

Windows, обработка на събития. Хардуерно независима графика в ОС Windows. 

Основни графични примитиви. 

2 часа 

5. Обвивка на ОС Windows: Desktop и програмата Windows Explorer. Основни операции 

с мишка и клавиатура. Кратки клавиши. Превключване между процеси и времеделение. 

Основни компоненти на графичния  потребителски интерфейс. Методи за обмен на 

данни: област за обмен на данни (clipboard), файлови операции, променливи на 

средата, мрежови операции. 

2 часа 

 

6. Операционна система Линукс: Въведение, конфигуриране, графичен и команден 

интерфейс, shell/bash скриптове, файлови системи, RAID, приложен софтуер. 

2 часа 
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7. Текстообработка. Основни понятия. Структуриране на текст. Форматиране на текст. 

Кирилизация. Класификация на текстовите редактори. 

2 часа 

8. Програма за обработка на документи MS Word от пакета MS Office. Редактиране и 

форматиране на текст. Режими на показване. Създаване на таблици. Вмъкване на 

графични обекти и специални символи. Помощни средства. 

2 часа 

9. Електронни таблици. Общи положения. Програма Excel от пакета MS Office. 

Структуриране на данните: клетки, редове и колони, блокове, сложни области, листове. 

Основни операции върху работната таблица. Видове адресиране. Формули и функции. 

Диаграми и графични елементи. Макроси. 

2 часа 

10. Графични изображения - въведение. Цветови модели. Растерна и векторна графика. 

Програми за растерна и векторна графика. Файлови формати. Основни операции при 

векторна графика и при растерна графика. 

2 часа 

11. Компресиране със и без загуба на информация. Архивиране на информация, 

архивиращи и компресиращи програми. 

2 часа 

12. Създаване на документи за презентация. Програма PowerPoint от пакета MS Office. 

Структура на презентация. Редактиране, пренареждане, вмъкване и премахване на 

изгледи. Използване на ефекти. Работа с готови образци. Видове доклади. 

Структуриране и представяне на презентация. 

2 часа 

13. Облачни услуги на Майкрософт Office 365. 2 часа 

14. Мета-описателни езици за данни:  Tex, HTML, XML, CML 2 часа 

15. Търсене на информация в електронни хранилища: литературни и фактологични бази 

данни, мрежови ресурси и облачни услуги. 

2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 Б/ Упражнения (семинари) 

1. Работа с команден интерфейс в конзолна среда на Windows/Linux. 2 часа 

2. Работа с текстови редактори. Набиране и форматиране на текст. Оформяне на 

съдържание на документ. Създаване и работа с таблици. 

2 часа 

3. Работа с обща векторна графика. Създаване на схеми и диаграми. 2 часа 

4. Създаване на математически формули в документи. Работа със специализирани 

софтуерни компоненти Equation и MathType.   

2 часа 

5. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 1. 2 часа 

6. Работа със специализирана векторна графика: молекулни редактори 2. 2 часа 

7. Създаване на презентации с MS PowerPoint. 2 часа 
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8. Работа с програмата MS Excel 1. Основни функционалности на софтуера. Адресиране. 

Блокове данни.  Търсене и сортиране. 

2 часа 

9. Работа с програмата MS Excel 2. Функции и формули. Размножаване на клетки. 2 часа 

10. Работа с програмата MS Excel 3. Функции и формули. Условно форматиране. 2 часа 

11. Работа с програмата MS Excel 4. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

12. Работа с програмата MS Excel 5. Създаване и оформяне на графики 2 часа 

13. Работа с програмата MS Excel 6. Работа и изчисления с матрици.  2 часа 

14. Създаване локална база данни с литературни източници (Mendeley/Endnote). 2 часа 

15. Създаване на документи чрез мета-описателни езици. 2 часа 

ОБЩО: 30 часа 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Компютърни системи 

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

оперативна памет (RAM) и дисково пространство 156TB посредством 

инфраструктурата на CART-lab; 

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

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

връзката с INTERNET 

o ОС Windows (25 лиценза), 

o MS Office (25 лиценза), 

o Виртуални машини на Линукс 

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

студентите да използват модерни технологии за мрежи, комуникация, изчислителни 

ресурси, бази данни, споделени информационни ресурси: 

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

o C.mail – електронна поща; 

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

академичните за оторизация при достъп до мрежата; 

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

многофункционални web сайтове;  

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

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

докторанти и студенти;  

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

учебни и научни цели. 

 Достъп до голям брой бази данни, сред които: 

o WEB OF KNOWLEDGE (http://webofknowledge.com) 
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o SCOPUS (http://www.scopus.com) 

o SCIENCEDIRECT (http://www.sciencedirect.com)  

o PubChem (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

o ChemSpider (http://www.chemspider.com) 

o DrugBank (http://www.drugbank.ca) 

 

 

ББииббллииооггррааффиияя  

 

1. Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and 

more 7th Edition, Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, David A. Solomon, 2017 

2. Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line, Jason 

Cannon, 2014 

3. Excel 2016 Bible 1st Edition, John Walkenbach, Wiley, 2016 

4. Microsoft Word 2016 Step By Step, Joan Lambert, 2016 

5. Office 2016 For Beginners-The PERFECT Guide on Microsoft Office, Steven Weikler, 2016 

6. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. I част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

7. Д. Георгиев. Ръководство по компютърно обучение. II част. Изд. Макрос, Пловдив, 2002 г. 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Лекционният материал се поднася под формата на мултимедийни презентации, 

разработени на Powerpoint, демонстрации на хардуерни и софтуерни решения. Копие от 

лекционните слайдове е достъпно до студентите на спцеиализиран сайт. Където е възможно 

се прави демонстрация на хардуер или софтуер, така че студентите нагледно да видят и се 

вдъхновят от преподаваната материя, така щото да се роди желание самостоятелно да 

търсят, питат и научават нови неща в зададената от лекциите рамка. 

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

самостоятелно на компютър под наблюдението на асистент. 

Всички учебни материали, допълнителни задачи, учебни филмчета, самостоятелни 

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

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

и асистентите със студентите. 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Оценката се образува от теоретичен изпит, 2 колоквиумa с практически задачи върху 

изучавания материал от упражненията, както и курсова работа, при която се разработват 

самостоятелни задачи (КР).  

КО = 50% Теоретичен изпит + 20% Колоквиум 1 + 20% Колоквиум2 + 10% КР 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  
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Доц. д-р Николай  Кочев................................... 

Гл. ас. д-р Атанас  Терзийски............................  

Гл. ас. д-р Веселина  Паскалева........................ 



!o @axylrerHr4fl cr,Ber

Ha XuMu.{ecxu Saxy:rrer
Tyx

AOKIAA
or AoII. A-p Becelr.rH KNteroe

rrpe.4ceAareJr Ha KoMHcI4flTa:a us6op Ha peAoBHLt AoKTopaHTLI

no AoKTopcKa rrporparta MeroAuKa Ha o6yueultoro [o xHMI{.f,

YeaNaeN{I.{ qJIeHoBe ua OC,

Ha 18. 01. 2018 r. xouuctrr, Ha3HalreHa cbc 3anoBeA ua Pexropa B cbcraB:

flpeAceAarer: AoII.A-p Becerus fropaauon Kueron
qreHose: Aou. A-p Elena,(uuurpona feprona

Aorr. A-p fropnauxa,{urran:rpona,{uuona

lpoBeAe KoHKypceH u3rrr.rr 3a peAoBHH AoKTopaHTI4 no o6lacr Ha BI4cIxe o6pasonauue - l

fleAaroruqecKr.r HayKu; nporpecr{oHaJrHo HarrpaBneHue - 1.3 lleAarorvtKa Ha o6yueuuero ro ...;

AoKTopcKa rlporpaMa - MeroAuxa ua o6yreHl,Iero IIo xIlMI'Il c KaHAI4AarI,I:

- feoprra.{uvron,{acralon

- llerq Irlsauosa fepacunoaa.

Ha npone.ue:e^ufl. Lr3rrrrr rro aHrJrr{ficxz e:ux flerq I4saHona fepacuMoBa e nonyquna oueHKa

!o6rp 4,00.

Br: ocHosa Ha rroKa3aHlu ycnex KoMr.rcfirra [peAnara Ha @axyl:rerul4fl cbBer .qa 6r,.qe

uslpaua flerq tr4saHona fepacuMoBa 3a peAoBeH AoKropaHT uo o6racr Ha BI{clIe o6pasonaHze - 1.

Ile.qaroruqecKr,r Hayrz; npoQecr4oHaJrHo HanpaBneHpre - 1.3 fle.qarorllKa Ha o6yveuuero ro...;
AoKropcKa [porpaMa - MeroAzra ua o6yveHl4ero I]o xl{Muf,.

25.01. 2018 r.

rp. fhon4un
Ll

PesylrarrEre or [poBereHuf,T I,I3I]Idr ca KaKTo cneABa:

llucueu r{3rrrrr Ycreu u3rrLrr O6rq ycuex

f eopra .(uruon flacxa,ron flo6rp 3,75

fler.s I4sauoea lepacuuona OuuveH 5,50 Ornu.{eu 5,50 Or:ru.{eH 5,50

flpe4ce4aren Ha KoMI4cLIsra:

A-p B. KNaeros /



[o,{ou. 4-P BecenuH KMetos

flexan na Xzuuqecrn @arYlret

upu fIY,,fI. XuleugaPcKlto'

flrosALIs

AOKJIAA
or Aoq. a-P Ban'ff Jlerosa

PrxonoAuteJr KareAPa

O6uaI'IHeopraH,rqHaxI'IMlIflcMeroAI{Kalrao6yreuuerorlox}IMlIf,

Ysaxael\'l[ roq. KNretos,

Brs ocHosa Ha pelreHlre Ha 3aceAaHLIe Ha KaTeApeHlIfi cbBeT, cbcToflJl Ce Ha 12'02'2018'

lpeAnaraM Aa BHeCeTe 3a yTBbpxAaBarre or oc us6opa Ha HayrreH pbKoBoAlITeJI I{ TeMa Ha

Ar{cepraul{oHHH.,I rPYa na AoKTopttrIT fleTg I'lsaHona fepacuMoBa IIo

o6nacr Ira BI,Icr[e o6pasorauue: 1. fleAaroruqecKfi HayKI{

upo(lecuorrzlJlllo HaIIpaBJIeHI,Ie: 1.3. fle,qaroruIKa IIa o6yreuuero [o...

AoKTopcKa rlpolpaMa: MeroAuxa ua o6yreuuero rro xI{MI'ls c

Hayren pbKoBoAI{TeJr: ilI.ac.A-p fiopaanra Cte$auoBa }I

Terraara Ha AOKTOparrTypaTa ,,Pas6umtte HA Knpqo1u KoMnemeHmHocmu vpez ofyveHuemo no

yvefiuunnpeduemxuJ''uuuona36aHeHaoKoilHamacpeda_8u9Kfiac,,.

Ilpunocrceuue:

flpeuuc or rlpororo n Nsl 621 12.02'2018 t'

C ynaxenue:
12.02.2018 r.

rp. Ilnongun
/.uoq. Balrs Jlexosa/

PtrosoA[teJl KareAPa

O6uauHeopraH[rlHaxI'IMI{.f,cMeroAI'IKauao6yreHl'IerorloxI'rMI{'



flpenuc I,I3BJIeqeHI'Ie

or 3aceAaHr4e Ha KareApa

oHxMox
or 12.02.2018 t.

flpucrcmat 6: ,qoU 4-p Banr Jlerona, A.II' A-p fletr Map,lHoBa' IJI' ac' 'q-p 
'[opAaHra

Cre(lanona, IJI. ac. 4-p Antoaneta Anrena'IeBa' rJI' ac' A-P fals TonqeBa r IJI' ac' 4-p Kupuna

CroftHosa.

Orcrcrna Aoq. A-p fiopgaura,{nuona, B rIJIareH orflycK'

Heo6xouzr"r 6poft rnacyBaJllr 3a rIoJIoxI'ITeJIen not - 4'

or AHeBHus peA rro r. 1. Y're6HI{ Btupocfi:

l.l. BrgnaraHe Ha HayqHoTo pbKoBoAcTBo lI o11peAeJlflHe Ha TeMa Ha AI'IcepTaII]IoHeH IPYA uo

upot[ecuonulJlHo HarIpaBJIeHI'Ie: 1'3' fle.qarorl'IKa Ha o6yreuuero IIo"'

AoKTopcKa flporpaMa: MetoAt'Ixa na o6yrenuero Iro XI,IMI'II'

IIo r.l.l. or AHSBHI* peA rn.ac. 4-p fiop4anra Cre(lauoBa o6flBI'I' qe [pueMa Hayrluoro

p,KOBOACTBO Ha AoKTOp,rrT flets I,lsaHoBa repacuMoBa II O6su,Vt TeMaTa Ha AI',ICepTaIIIIOHHI',Ifl

TpyA: ,,Pa3BI,ITue Ha K]IIOIIOBI,I KOMIeTeHTHOCTI'I upeS O6yreHI'IeTO uo yre6urfl [peAMeT xUMufrr4

olra3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa - 8 u 9 KJIac"'

llPoroxo.rt I{I 162

Ha 12.02.2018 r. ce npoBeAe 3aceAaHI'Ie Ha KareApeHus

Heoprauutlua xuMrl c MeroAlIKa na o6yreHflero rto xuMlrg"'

Crctas Ira KareApetus' c:stet 7 '

flpeAloxeHl'Iero Ha

[p]rcBcrBarql'ITe.

12.02.2018 t.

flrosAr,rs

cbBer Ha KareAPa ,,O6u1a r'I

ur.ac. 4-p frop^anra Cre(lauona 6e rJlacyBa'o I{ flpl.ero eAI'IHoAyIrHo or

flpororo.nurar 41
/Ivlulesa Crasosa/



[o @axylrerHvlfl cr,Ber

sa Xuuzqecru $arcymer

Tyx

AOKJIAA
or Aou. .u-p Buonera Cre$auoea

npeAceAareJr Ha KoMI4cpIflTa sa u:6op Ha peAoBHLI AoKTopaHTI{

no AoKTopcKa nporpaMa Alr,atturuqHa xpIMI4f,

Ynaxaerrlu ruleHoBe ua @C,

Ha 18. 01. 2018 r. rcouucufl, H€BHarreHa cbc 3arroBeA ua Perropa B cbcraB:

flpe4ceAaren: Aou.A-p Bzolera Mv.reHxosa CreSauona

rlreHose: rpoO.Axn fllarr'ren Htrxoros lleHqes

Aou. A-p Beceluu froPaauo" KN{eroe

[poBeAe KoHKypceH r{3rr}rr 3a peAoBHr4 AoKTopaHTI{ tro o6:racr Ha BLIcme o6pasoeauue - 4.

flpr,rpoairu HayKr{, MareMarr4Ka ra uH$opMarr4Ka; rpoSecuouanHo Ha[paBJreHHe - 4.2 Xutvtt{qecKla

HayKr4; AoKTopcKa rlporpaMa - AnalurzqHa xvMIllI c KaH.4HAarI'I:

- IIullur. I4eaHosa Kafinapona

- He.4srxa flerpona @oren

- fler.f, HuKoroea Boresa.

Ha npone4el:as t43rrvtr rro aHtJruficru e:ux Jlup:us,I4saHosa KafiHapona e nonyquna oqeHKa

Ornz.reu 6,00.

Brg ocuoea Ha [oKa3 atvs, yctex KoMr.rcurra flpeAnara Ha @axylrernllfl cbBer Aa 6lole

uz}paya Ilutus I4saHosa Kafiuapona 3a peAoBeH AoKTopaHr no o6lacr Ha BLIcue o6pasonaHue - 4.

flpupo4uz HayKr.r, MareMarr4Ka a nu$opMarplKa; npoQecuouilnHo HarIpaBJIeHI'Ie - 4.2 Xwtvtl{qecK}r

HayKr4; AoKTopcKa nporpaMa - AnaluruqHa xI{MIlt.

25.01.2018 r.

rp. fhon4ua

Pesy.rrrarure or [poBeAeHlaflT I{3tIpIT ca KaKTo cneABa:

l[ucuen v3rtLtr Ycreu [r3III{T O6ru ycuex

Ilupius I4saHoea Kaft uapona Muoro 4o6tp 5,00 Ouuuen 5,50 Muoro go6rp 5,25

HeA.f,rKa llerpona @orel OTKA3tIJIA CE

flerq Hp{xoroaa Boreea Cpe4eH 2,50

IlpeAcerareJl Ha KoMHcI4qra:



 
 

До Декана на ХФ 

на ПУ ”П. Хилендарски” 

гр. Пловдив 

 

Д О К Л А Д 

 

От доц. д-р Кирил Симитчиев, 

Ръководител на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия при Химически факултет 

 

Уважаеми г-н Декан, 

На 13.02.2018  се проведе катедрен съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, за определяне на темата и научния ръководител на редовен докторант, положил 

успешно докторантския си изпит и изпита по езикова подготовка в редовната януарска 

сесия за прием на редовни докторанти по: 

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

Професионално направление:  4.2. Химически науки,   

докторска програма "Аналитична химия".  

 

Във връзка с това катедреният съвет единодушно прие следните предложения: 

Лидия Иванова Кайнарова да бъде зачислена като редовен докторант към Катедра 

Аналитична химия и компютърна химия по научна специалност Аналитична химия с тема 

на дисертационния труд:  

„Изследване на аналитичните възможности на масспектрометрията с индуктивно 

свързана плазма за идентификация, охарактеризиране и определяне на наночастици”  

 

и научни ръководители: 

- доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова; 

- гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева. 

 

Моля, Факултетният съвет да утвърди предложените тема и ръководители на 

докторанта.   

Прилагам препис извлечение от протокола на КС. 

 

15.02.2018   ръководител КАХКХ:…………………………….. 

доц. д-р Кирил Симитчиев 

 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 13.02.2018 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 13.02.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 11 
Присъстват 11 
Необходим брой за положителен избор 7 
 
Дневен ред: 
1. Предзащита на докторант Стефка Начкова 
2. Учебни въпроси 
3. Кадрови въпроси 
4. Текущи въпроси 
 
По точка 2.2 беше обсъдена темата и научния ръководител на докторант 

Лидия Иванова Кайнарова. 

Тема: „Изследване на аналитичните възможности на 
масспектрометрията с индуктивно свързана плазма за идентификация, 
охарактеризиране и определяне на наночастици.” 

Научни ръководители: 

-доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова и  

-гл.ас.д-рДеяна Любомирова Георгиева.   

 
Предложението се гласува и прие с 11 гласа „за” 

 
13.02.2018    Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 
       



,{o [exaua
Ha XravruqecKr4 Saxynrer
IIY "Il.Xnleu4apcxu"
TYK

AOKJIM

Or lou. A-p Cr. Huxorosa Arauacoea,

pbKoBoAr.rren KareAp a Oprau uv.Ha xr4Mnfl

focuo4uu,{exau,

Ha saceAalr,ve ua KareApeHl4.rr c6Ber Ha Karerpa ,,OpraHlrrrHa xvMltfl",

rpoBeAeHo Ha 12.02.2018r., 6eue r,r3cnyruaH orrrer Ha peAoBeH AoKropaHr

fropaan llranon Crpevrcxu 3a rperara roAr,rHa or o6y.reHr4ero rray. HayuHLtfrT

ptKoBoAr,rreJr AaAe orruqHa orIeHKa:a pa6orara Ha AoKTopaHTa.

Mols OC Aa yrBbpAI{ [pueMaHero Ha orrrera 3a rperara roAr4Ha or

o6yvennero Ha peAoBeH AoKTopaHr froplan I,IsaHon Crperucxu c orJrr4r{Ha orIeHKa.

flpurarau ortler Ha AoKTopaHTav craHoBurrle Ha HayrrHr{fl pbKoBoAr4Ten.

12.02.2018r.

rp. Ihon4ran

PrxonoArETen Karerpa:

(aoq. A-p C.Araubcona)



flpenzc-z3BnerreHue
oT 3aceAaHr4e Ha

KareAp a " Oplau nv Ha xLrMprfl"
or 12.02.2018 r.

llpororco.n Nb 290

Ha 12.02.2018r. ce rpoBeAe 3aceAaHue HaKare.{peHuq cbBer Ha KareApa

"opraHu'rHa xuukrfl". KaregpeHnflT cbBer e eAHoKparHo pa3rxr{peH c [paBo Ha

rrlac c rpoO. A-p LItuxn I,IsaHos I4saHon cbc 3arroBeA IlbP33-634 or
09.02.2018r.

o6,q cbcraB 8. rlpucrcraar 7: npo0. A-p Lrtrus., LrsagoB, .qoq. A-p

CroqHxa Huxoros?, AorI.A-p Crena Cramoao,,{o{.A-p pyurxsa EaxarcKa, AorI.

A-p llnaueH AureroB, Aor{. A-p xan rlerpon, rJr. ac. A-p craHr4Mup MaHoros.

Orcrcrsar 1: .qoq. A-p Conea .{aHro - orrrycK.

Heo6xoArarra 6pofi 3a nonoxr,rreJreH uz6op 4.

.{neneH peg:

1. Y.re6Hra Bbrrpocr4

2. Ka4ponz Bbrrpocu

3. Texyrqu Bbrrpocu.

flo r.l or AnesHI{.,I peA 6e pasrneAaH orqera 3a r.r3BbprrreHara padora u

3arrlr.rra Ha AkrceprarluoHHLt, rpya Ha TeMa: ,,Cuures
TIPO[I3BOAHII qPE3 MYJITIIKOMTIOHEHTHII PEAKIIHI{

MaHUxos rlrrt" Ha.{oKTopaHT hopgau Crpervrcxu c HayrreH pbKoBoAr{Ten Aor.I.

A-p crena crarrcona. HayvHr4.rrr pbKoBoAHTeJr r{3Jrox?r

AoKropaHra. Ilpes reprroAa Ha AoKropaHrypara My

OCHOBHI'I 3aAAqU, 3anOxeHI{ B kIIF.ALIBI/^AyaJIHLIfl IIJIaH Ha AOKTopaHTa Aa

u3[bJrHeHz. Hayuruaf,r pbKoBoAr4Ten AorI. A-p Crela Crarxona Ha AoKropaHr

IOTOBHOCTTA 3A

6eHsorlra3oJroBrr

HA

OT

cBoeTo cTaHoBI4rrIe 3a

Bcr4rrKH Aefigocru u



I4opAaH Crpervrcrz npeAnoxu Aa ce rnacyBa orJrr,rrrHa orIeHKa 3a r,r3BbprxeHara

pa6ora npe3 repr{oAa Ha o6yueHr{ero

Cne4 o6crx4aue Kare4penkrfl"[ cbBer eAr4HoAyrrrHo nppre ornr{rrHa orIeHKa

Ha orqera Ha AoKTopaur I4opAau Crpeucxra.

Peruenue: Kare4peHr.rf,T cbBer [peAnara Ha @arcyrreruur cbBer Ea

rpreMe orrlera Ha peAoBeH AoKropaHr ilop4an IrlsaHon Crpeirrcxra u

IIpeAnO xeHaTa OTJILIqH a OIIeHKa IIpH aTeCT AIJvIflT a.

12. 02.2018 r.
rp. Ihoo4un

IIporoxoJrrrHK:
(ac. A.Eoxunon)



TIJIOBATIBCKI{yHr,rBEpcrITET,,rlAvhcvtfr xra;rrHIApcKI,I,

XI,IMTTTE C KI4 OAKYJI TE T

OTIIET

or fiopdan lleanoe Cmpantcxu

peAoBeH AoKToparrr npu Xuuuuecru ([axylrer, KareApa opranuwra xvtMnc.

3a uepr{oAa 0l .03 .2017 - 0 1 .03.201 8

I. Yqe6na pa6ora rl rreAarorrrrrecKa Aeftnocr

l. 20,2 I .04.20 I 72. flocetrx IrHreH3r,rBeH Kypc JreKrlr,rlr uo nporpaMa Epasrnr, c

JIeKrop upoQecop Francisco Alonso Valdds, University of Alicante, Spain, Ha reMa:

"Organic stereochemistry - III vacm" - 8 qaca.

2. 23,24.04.20172.Y,$crue B ceMr{Hap opraur{3rrpnrr or Qraprraa OOT OO[, rp.

Co$ur, [poBeAeH B xoreJr Pauala Tpunaouquyru, !p. fllon4ru, c reMa: "Focused on

liquid chromatogruphy with MS detection, data integrily,cerlilied reference materials

and proficiency testing" - 8 qaca.

3.04,05.05.20172. flocerux r.rureH3r.rBeH Kypc neKrlr.rlr ro rporpaMa Epasru, c

JreKrop Aoroop Lorena Vidal Martinez, University of Alicante, Spain, Ha reMa:

"Separation techniques: past, present andfuture " - 8 qaca.

4. 30.05.20172. flocerux rreKrlr{r na npo(fecop A-p Jun Xu, School of

Pharmaceutical Sciences, founding director of Research Center for Drug Discovery,

Sun Yat-sen University (China), Ha reMa: ,,Chinese herbal medicine innovation

through chemoinformotics " - 2,nca.

5. 10-13.10.20172. flocerux r{Hreu3r.rBeH Kypc JreKrlr}r ro rpoeKr c
No:ffi09/15 rrna MunucrepcrBo Ha o6pasonaulrero r,r Hayr(ara, c JreKTop Professor

M.G. Moloney, University of Oxford, England, Ha reMa: "Advanced Organic

Chemistry: Asymmetric Synthesis " - 10 qaca.

6. 19.10.20172. Y,rucrBax B ceMr{Hap opraur.r3r.rpau or ([r.rpua TEAM, Agilent

Technologies u Xr.rrrauqecxr,rx $axynrer Ha flrosAr,rncKr,r Yuunepcurer ,,flarEcufi

f,)N$



Xunengapcxu" Ha reMa: ,,Irputocrceuue Ha ltaccneKmpailHume mexHuKu npu

onpedenauemo Ha 6uoaxmuenu 6et4ecmsa", c reKTopu John Upton, PhD, npo,{yrron

cueqllairrlcr rzBoBa xporrrarorpa([*re c MacceJreKTr{BHa AereKrlr{rr rt Shatur

Bilsborough, PhD, [poAyKToB crreurlirnucr retrHa xpoMarolpaQux c MacceneKTHBHa

AereKrlr.rrr, Agilent Technologies - 5 qaca.

7. or HarrrrJroro Ha Bropr{ ceMecrbp ua yre6uara201612017 roawua, Ao Kpa,

Ha nBpBI,I ceMecrbp ua yre6nara 20l7l20l8 roAr,rua, Be,(Hbx ceAMr{qHo rroceuaBix

Ceunnap 3a cryAeHTI,I rl .(oKToprurrr{, no PerpocrrHTe3eH ilrilJrr,r3 Ha oprauurrHr,r

cbeAI{HeHUS C 6uOrorrrrra aKTI,rBHoCT, Oprilrrr3rrpau or Kare.qpa "opraur,r.rna

xvrMkr.fl" npu Xr,rrr,ruqecKr,r (faxylrer, [oA pbKoBoAcrBoro Ha AorI. A-p flnarraeu

Anreros.

8. 04.10.20172.-07.01.20182. Yqacrsax B Kypc - crreAAr.rrrrroMua

rnannQuraqla-f, ,,CnequaJlrIcr rlo Br,rcoKoe$errunna rewra xpoMarorpa([rax (HPLC)"

- o6qo 285';arca (85 .raca - JIeKrIru, 40 qaca - ceMrrHapr4, 160 vaca - yrpaxnenua).

Kypctr 3a cJIeA.uIa[noMHa rnanu$uraqn e yrB6p,(eH c pemeHus na Oar<ynrernna

cbBer na XuMr.recxur Oarylrer ot 10.10.2017r. (flporoxon }lblgl) u Ara4eurEuHr.rx

cbBer na flnonAr,rBcKr{, yH}rBepcr,rrer - flpororo.n J',1b21 or 16.10.2017r.

Brruoqga cJre.qHl,rre AficrllrrlJrrrHl{:

* TeoperutIHI,I ocHoBIa Ha rerrrrara xpoMarorpaQr{r rr AerexTopr,r * npaxrrra (o6rqo

60 uaca); c pbKoBoALIren AoII. A-p Coner flanro; flonoxux rr3rrr{r na 28.0].20182. c

orIeHKa - Orrllr.ren 5.5;

x Paspa6orBilre r,r BrrJrr,rAr{paJre Ha MeroAr,r B TeqHara xpoMarorpa$ue u fagosa

xpoMarorpaSur (GC) * upaxtura (o6qo 60 uaca); c p6KoBoAHreJr AorI. A-p Pyrrarna

Muruna; flonoxrnx Il3rILIr rrpe3 rrepnoga 13.11.-03.12.20172. c ogenxa - Ornu.rerr

5.7;

* Yrrpanucoxoe([eru,rBua rerilra xpoMarorpa0ru c MaccrreKrpoMerpufl (uHpLC-

MS) + ceMlrnapl{ (o6qo 45 .raca); c pbKoBoAr,rreJr A-p,{nr'rr,rmp Boxraron; flo.iroxux

r{3r}rr npe,r rep}ro rc 2 2. 0 1. -2 8. 0 I . 2 0 I 82. ;

* flpunoxeHlle Ha HPLC 3a aHaJrr,r3 6uonorr,r.nro aKTr,rBHr,r cbeAr,rHeHr,rrr B pacrr,rrenHr{

ercrpaKrr,r (yupaxuenss - I20 vaca) - c pbroBoAr{renr{ .(oq. A-p Conee [anro r A-p

.{r,rrrrump Boxunos.

Kypcrt rro cJreA,q]rrrJroMHa rnalz([uxaqfi, c pbKoBo.qr{Ten AorI. A-p Cones

.{aHro e opraur,r3npffi, MarepraanHo o6esueqeH r.r [poBeAeH raro o6yrenr{e 3a



AoKTopaJrrI,I Ir cryAeHTrI or KareApa Opranuuna xilMwfl. na XrEnar,r.{ecrue ([axynrer Ha

Ilnon4nncxr.r yur{Bepcr,rrer o'flaucnfi Xrlen4apcxu".

9. Ilpes Meceq Hoeunpu 2017 roluHa, BoAr{x ra6oparopHu yrpiDxHeHr4.f, ro

AlrcqlrrIJILIHara X]/.M,ng. Ha xerepoqlrKJleHr,rre c6eAuHeHr{r, H& MilrEcrplr or

c[eq]IaJrHocr,,Me,4,rqr,IHcKa xttuvr\"- 3aAoqHo o6yrenue - o6qo 20 qaca.

10. flpes Mecerl fuyapu 2018 roauHa, BoAr{x na6opatopHr,r yrprDKHeHr,r, ro

Ar,rcqmnr,rHara opranrura xr.rMEr, Ha cryAeHTr{ or Mau,rcrbpcKa rrporpaMa

,,Me4uquucra xrrMl{r"- 3a Hecfleuuanprcrlt - o6uo 20,aaca.

II. Y.racrre B HayrrHr Qopyull - 7 6p.

l. 17-19.05.20172. Y,aactue n XVI Hauuosalna rou([epeHrlr.rs ro xr.rMr{fl 3a

cryAeHTI{ I,I AoKTopaHTI,I, opftu{r,r3r,rpaHa or @arcylrera rro Xr,rMras n Oaplaaqvs. Ha

CY ,,Cn. Klr,ruenr Oxpra4crra" rpaA CoQux, c AoKJra.u Ha reMa: ,,Ho6 uemod sa

cuHme3 Ha Qumoanerccuua Camalexin u Hezo*u cuHmemuvHu npou36odHu",

Crpervrcrcu fr., KnproBa A., K;rucypona.(., Crarrcona-A6erxe Cr.

2. 14.06.20172. Y,$crne B ceMr.rHap oprilrr.r3r{parr or Qr.rpnaa ACM2, Thermo

Fisher Scientific H XuMlr.recxrEx $arynrer Ha llrlon4r,rrcxra Yaunepcurer ,,flaucufi

XulenAapcK[" c [ocrep Ha reMa: ,,Synthesis and spectral characterization of new

benzothiazolyl-naphtoquinones", Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, A. Avramov,

M. Naydenov,I.Ivanov

3. I5,16.06.20172. Y,racrue s VII-* Mex.qyHapoAHa HafrHa xon0epeHrlr{, Ha

Mna,q[Te ) reHfi, opranr,r3r,rpilra or Crros na 6urapcrr.rre freH]r - rp. IhoBA]rB c

nocrep Ha reMa: ,,Synthesis and radical scavenging activity of new benzothiazole

derivatives", Y. Stremski, V. Balcheva, D. Klisurova, St. Statkova-Abeghe

4. 27-28.10.20172. Yqacrue B Haquonarura Haf{Ha xou(pepenqlu

,rO6pasonauue n rrayKa - 3a Jrr,rqHocrHo ll o6ulecrreHo pa3Brrue", opraH[3Hpaua or

flnos,uuscrr yur,rBepcrarer ,,flantcufrt Xulen4apcKr.r" - Or,rnual Cuoteu, rya.A

Cuoleu, c AoKJr4A Ha reMa: ,,IlpunoaceHue Ha N-atptnu.ntuHue*u pea?eHmu nonyqeHu

om 6eu3omuasol, ga cuHme3 Ha 1uottozurruo aKmunHu eeuqecm6a", fropaaH

Crpeucror, Cre.na Crarxona-A6erxe, Vlstuana }Inanon, Bepouuna Craena

5. 10-11.11.20172. Y.racue n IV Haywra Harlr{oHanua xon(pepeHrlrs 3a

cryAeHTlr, AoKTopturrLI t4 MnaArd freura - "flpegusBr,rKareJrcrBa B XrlMrsra",



opraJrl,I3l,Ipiua or Xr.IMrqecKIr, (farynrer ua flnon4uBcKlr yuLlBepcr,rrer ,,flanrcuir

Xuleu4apcK[" rp. fllon4r.rn, c .(oKJraA Ha reMa: ,,Ifputoilceuue Ha

MyrmuKotnnoHeHmHo peaKqun 3a cuHme3 Ha aHato3u ua atrcaaouda Salvadoricine",

B. Craesa, fr. Crpenrcn[, Cr. Crarrona-A6erxe, [I;r. llnanon

6. 10-11.11.20172. Yqactne s IV Hay.rHa HarllroHarrHa xon(fepeHrlr{, 3a

cryAeHT[r, AoKTopi]HTrI u MnaAr,r freH]r - "flpe4rnsBr.rKareJrcrBa B X[Mr,rflTa",

opraHl,I3l,Ipil{a ot XlrMIaqecKr{, ([aryrrer na flnon4r,rBcxrr yHr.rBepcr{Ter ,,flaucuft

Xunen4apcxlr" rp. flnon4un, c AoKJraA Ha reMa: ,,IrputtoilceHue Ha N-aqutuauHue1u

peazeHmu 30 cuHme3 Ha a3a-KcultaneKcuH", A. Kuprcona, fr. Crpeucrcu, cr.
Crarrcosa-A6erxe, lI;1. Ilnanon

7. 10-11.11.20172. Yqacrue s IV Hay.ma HarlnoHarrHa ron([epeHrlrd 3a

cryAeHT[r, AoKTopaJrrI{ ,t MnaArr freH}r - "flpeglleBr,rKarencrBa B XrlMrn.f,Ta",

opraHll3rapaHa ot Xr,ruuqecKr,lf, Qanynrer na fllonArnBcKr{ yH}rBepcr.rrer ,,flarrcuit
Xr,rneu4apcKr" fp.fhon4ran, c AoKJra,q Ha reMa: ,,CuHme3 u uscnedeaue ua padurcan-

yla6n4oma aKmuqHocm Ha uoou qeusomuuroloqu cteduueuun", [. K;rncypona, B.

Ba;r.rena, fr. Crperucrcu, Cr. Crarrcona-A6erxe

III. Pa6ora no ArrceprarlnflTa

1. Ilper.lre,q Ha HayrrHara rreprroArrna rl eKc[eprrMeHTaJrHr.r rr3cJreABaHrrfl

BbB Bpb3rca cbc crrHTe3a Ha HoBrr aHaJro3rr na Quroa.nencrrna Camalexin

3a qelra 6e nanpaneH rlpeure.q Ha HafrHara neprroAlrKa rro reMara: ,,C[HTe3

N 6Iaonorr,IttrIa aKTI,IBHocr Ha aHano3r{ na Quroa-neKcr,rHa Camalexin". 3a qelra 6rxa

pa3rneAaH[ I,I npeBeAeHI,I CTaTI,IU rro HarrHara TeMaTI,IKa, orKpIlTI{, ranol3natlxr

6agu Aannrl, JII,IIIeH3rIparIlI or MunucrepcrBoro na o6pasonzurlrero: Science Direct,

Scopus, Thieme, Google scholar I,I 4p. Paspa6orsaHero Ha MeroAlr 3a rroJrfraBirrre Ha

HOBI{ CI{HTerI,IrIHr{ aHarIO3r,I npeAI,I3BI,IKBa fOJrf,M I,IHTepeC, [OpaA]r [OTeHIII{itrIHaTa

parnoo6pasua 6rnonor[qHa axTrrBHocr, Kosro [porBsBar. CneA yclerrrHr{, craHTe3 Ha

Camalexin z Benzocamalexin, [p]I [o-pauHr.r rr3cJreABauurfl., ycnemHo 6sxa nofiy.reHu

n ua6op 6r,rc-xerepoqr{KJleul,I cbe,ql,rueHur, cbqeraBarrlu r{M}rAa3oJroB }r rdnAonoB

rlpT,creH. Be upuloxeHa MyJITI,IKoM[oHeHTHa peaKrll,I, Ha an(fa-aur.rAoaJrKr,rJrr,rparre Ha

HHAOJT C I{MIIAa3OJI, B rIp[CsCTBr.re Ha pa3n[qHr,r arlr,rJD(aJrorcHr,r.4r{ Ao [oJrrraBaHeTo

Ha HoBrr auirJro3r,r na Suroa-ueKcr{Ha Camalexin.



B orrerHr,r.f, [ep]roA 6mra mpceHr,r ycnoB[s 3a AoKa3Bilre Ha crpyrTypara:na

Te3Ir CbeA[rHeHr{fl trp* 'H, '3C-NMR cleKTpr,r. 3acneuarrero Ha crreKTprrre B

Aeyrepnpau xnopoSopu npz crafina reMrreparypa He AaAe BB3MoxHocr 3a o[racBiure

Ha clmHiIJrI,ITe, rlopaAu HaJlr,rqlre Ha poraMepu-f,. CHer.{aHero Ha crrerTp[rre s DMSO-

d6 nplt 80 oC 
AoBeAe Ao perficrplapaHe Ha flcnu cr{rHaJrr{, KaKTo B rrporoHHrrre, TaKa }r

BbB BbrnepoAHI,ITe c[eKTpI{, CbOTBeTCTBaTTU,I KarO OTMeCTBarre }r MynTI,rtrJreTHocT Ha

oqaxBiurrITe crpyrTypl{. Harral,Ipanero Ha [oAxoArrqa ycnoBras 3a oKr{cJrHTeJrHo

apoMaTlr3l{parre Ha [oJryrreHl4Te CbeArrHeHr.rs IIIe AaAe Bb3MoxHocr 3a rroJrrraBarre Ha

HoB cr{HTerutreH iu{ilJror - Aza-camalexin.

CneA noApo6na nl,ITeparypna cnpaBra 6e ycranoBeHo rr3rron3Barrero Ha

KaJrrIeB xeKcaqlraHoQepat B ocHoBHa cpeAa 3a oKlrcJreHr,re Ha cBeArrHeHr{, c 2-uutt
I.IMlrAa3owrnu. flpu upoBeIeHI,ITe or Hac olr{Tr4 3a oKr{cJreHr,re IIo ra3r{ MeroArrKa, He

6e na6.[roAasaHo [porl,Iqauero Ha oKr{cJrr{TeJrHa peaKrlr,ur. Cra6umrocma Ha

cseArlHeHl{f,Ta IIp]I TBI,I peaKIII,IOHHT{ yCJTOB}rr, BeporTHo ce Abnxr,r Ha pa3nr{qrraTa

amumap6oHarHa qacr.

Ilo-pano HI,Ie Beqe AeMoHcrpr,rprxMe [oJrf{aBztrrero ua Camalexin, rrp]r

OKI,IoJIHTeJIHa apOMaTI{3aUI{, Ha TIIa3OJIHHoBLI npOII3BOAHI,I c o-Chloranil KaTO

crexlroMerpl,IqeH oKr,IcJrI{TeJI. B msr Bpb3Ka [poBeAoxMe peaxrl]ru Ha oKr,rcJreur4e Ha

HoBETe 3-unAonnn-I,IMLIAa3onLIHr,r c ra3[oJr3BaHero na o-Chloranil B AByKpareH

rI3JMIrrbK [pI,I Harpf,BaHe (80oC), 3a I uac B arleroHr{Tpur. B p$yJrrar Ha Koero, cJreA

xpoMarorpaScro npeql{crBaHe 6r;rra rl3on}rpaHrr .@a [poAyKra c Ao6nru 62Yo u 54%o

I,I MoJIeKynHa Maca [o-BI,IcoKa or orraKBaHata, c'sgeitxr,r rro MS cnerrpaJru]rre AilrHrr.

C nouoqra ua NMR turaJII{3, 6e 4oraraua crpyxTypara Ha [poAyrTlrre, rroJq reHu B

pe3ynrar or peaxrlr{r Ha rl}rxJrorrpprcbeAr,rHrBaHe rro.{Efirc-Aqep. Cne,4 [poMsna Ha

ycJloBl{rra, oKr,IcJII{TeJIHara apoMarr,r3arlws, 6e [poBeAeHa sa 4 ,aaca flpr,r reMrreparypa

or 0 Ao 25oC c [I3[on3BaHero Ha I ernnnaaenT or oKucJrrrreJrfl. Tegn ycnoBr{, ce

oKa3axa 6raroupurrHll 3a oKl,IcneHr{ero Ha cbeAr{HeHr{flta, Ao rron) raBiurero Ha

IIeJreBilrI Aza-camalexin, uon cr,rHTerlrqeH [urulJror na QutoalercuHa Camalexin.

floryreuoro HoBo cbeAr,rHeHr.re e [pequcreHo c flpelaparr.rBHa KoJroHHa

xpoMarorpa$us.u r{3oJr}rpaHo c Bucoxr Ao6usu or72 ao 88%.

Peaylrarure ca cto6rqenr.r c AoKJraA s XVI Haquonanna xon(fepeHrlr{fl rro

xI{MIrf, 3a cryAeHTrI I{ AoKTopaHTrr, opraJrr,r3r.rpaHa or Oaxynrera rro Xnvtus, w

Oaprvraqtx na CY ,,Cn. KluueHr Oxpr.rgcxra" rpa.A CoSua, rpoBeAeHa or 17-19 uari

2017 r. r fracrlae s IV Hayqua HarlldoHzlnua r<on(pepeHrlrrr 3a cryAeurr,r, AoKroprurrr{



Lr MilaAu freHlr - "flpegntwlKareJlcrBa n Xr,rNrusra", opraH[3[paua or XraMn.recr[s

Sarynrer na flnon4raBcxrr yHr.rBepcr{Ter ,,flantcuirXuren4apcKr.r" rp. flnon4r,rr.

Teslr EscaeABaHI{fl rI pe3ynrarll ca qacr or Marepurura BKJrrorreu B crarr,rsra

lr3rpareHa 3a ny6nzrynane n Journal of F{eterocyclic Chemistry, c reMa:

,,Synthesis of Camalexin and related analogues".

2. JlureparypHa crrpaBKa rr eKcrreprMeHTaJrHrr [3c.[egBaHrrfl orHocHo

rroJryrraBanero Ira crrHTerrrrrHrr aHaJro3rr rra HaryparH[s aJrKaJror.rA Salvadoricine

Ocslqecrsena 6e nlrreparypHa crrpaBKa rro reMara: ,,Cunre3 u 6nonorra.nra

axrllBHocr Ha ulrlKarloilAa - Salvadoricine (1-(3-Methyl-1H-indol-2-yl)ethanone). 3a

Ilenra 6rxa paarneAarllr u rrpeBeAenu crarnu rro Hafruara reMarr{Ka, orKprrrrr,

aguonsraJixra 6asu AturHI{, JII,IIIeH3T{paHu or MunncrepcrBoro na o6pa:oBarrprero:

Science Direct, Scopus, WoS u .up. A-uxanorua Salvadoricine e eAHo or 6r,ronorrn.uro

aKTTIBHI{Te BelrlecrBa, I{3BJIeqeHr,r or pacreHr(ero Salvadora persica L. TosapacreHr.re

e c Ba)KHo 3HarIeHI,Ie sa ([aprraaqeBTlarlrrara r.rHAycrpr{rr, nopaArr lllupoKrrfl My crreKTbp

or ne.re6H[ csoficrsa. H.f,rou or SapuaxoaoruqHure My cnoficrsa ca:

antrnrvrr,rrpo6nu, Aeroxcr,Irlaparru{, aHarIrerrHHI,I, [porI,IBOBb3[aJrI,ITeJrHr,r,

tulTr4rrr,rpr,rTr,rqHn, A[ypeT]rqHr,r r,r Ap.

flpu flo-pauur,r rr3cJreABarr]rrr B Hafrnara lpyfla 6e ]r3cJreABaHo

MexAyN(oneKynHoTo o-aMr{AoarrKr{nup&re Ha xeTepoap}rJrMeTr{JmeToHr,r c

au[Jrr{Mraur{eBr,r peareHTr,r, [oJryrreHr,r or 6ensor[a3or u eraJDoropo$opuuar.

Peaxqzure upor[qar yclerlrHo sa 5 .raca [pr,r Kr,rueHe Ha peaKrlr{oHuara cMec B

pa3TBop[Ten AHxroperau. fIpoIIeHTHI,ITe go6uru Ha [onf{eHrrre rrpoAyKTr{ ca B

AHarIa3oHa or 35 rc 40Yo. B pearcqnrra c )qacrr.rero Ha 3-arlerulrnuAon e rrconupau

6nc-xerepoql,IKJleH [poAyKT (aua-nor Ha aJrKruro]rga Salvadoricine) c Ao6un ot 35%o.

3a o[Tr{M}r3r,rpaHe Ha ycJroBrrrra ca rpoBeAeHr,r pearrlr{}r c Bapr,rpane Ha

pa3TBOpI,ITeJrfl, peaKIII,IOHHaTa TeMnepaTypa, KoJrr.rqecTBaTa or r,r3xoAHr{Te BerrlecTBa r,r

peAa Ha cMecBaHero r{M. flpruoxeua e Mynrr,rKoMloHeHTHa peaKrlr{rr Ha

aMI{AouInKr,IJrI,Ipilre na 3-arIeruJI}rHAoJr c 6ensorla3oJr, err,rJr }r Merr,rJDUropoQopuuar.

flpr I,I3cneABaHe Ha rpI,IKoMrroHeHTHr{Te peaxrl}r}r Ha aMr,rAoanrr,rn}rpaue

ycrturoBl{xMe, qe B pa3rBopr{rer 6esao4eH ArrxJropoerarr ra HarpsBr[re (60-100oC) n

llpoA:bJlxeHue Ha 5 .raca pearslrll4Te [porEqar c rroJrfraBaHero Ha ABa [poAyKTa ]r

ocrarbK Hepearrpan 3-aqerr,rnraHAon. CneA xpoMarorpa([cxo pa3AeJrf,He

(npenapatuBHa KoJIoHa c HenoABr,rxna Sasa ueyrpaJreH Ar,ralyN[r{HrreB Tpr,rorcrrA r{



rIoABI,IxHa Qasa nerpoJleeB erep-Alrerr,rJroB erep B piBnr,rtrrrlr cborHorlenur), 6ma

u3oJrlapumr KaKTo rIpoAyKTI,rre, TaKa r{ ra3BecrHr{ KoJrr{qecrBa oT Hepeafr4parrus 3-

aIIeTlrJIlIHAott (24Yo rIpH peaKllvlsna c eTI,IJDUIopo$opuuar u 55Yo c r,r3rroJBBaHeTo Ha

Merr,rJrxJroposoprrar,rar). flpo4yxmr or pearrlr{ffra c Merr,rJD(nopo(poprr,ruar 6e

IrsoJrlrpaH c Ao6us or eABa 25Yo. llpu rer,r peaxrlr,ra, [poBeAeHr,r rrp]r HafpsBaue,

xpoMarorpaScxr ce ua6ruo4aua t4 rroJryrraBanero Ha arlun-raMraHr,reBr,r peareHTr,r,

r,r3oJrrrpaHr.r or xpoMarorpa(pcrata KoJroHa (c Ao6ns[ 12% 3a peaKrlrrrra c

err,rJrxJropo(f opuuar u 8%o sa peaKrlr.rrra c MerrEJrxnopoooprrarar).

flpu uponexAzure Ha peaKllrr,rre B pa3TBopr{Ten arleroHr{Tpr,rJr 3a BpeMe ot 80

qaca rlpu crafina reMleparypa, yc[rxMe 3Harrr{TenHo Aa rroBrrru}rM Ao6usa Ha

rpoAyKrrrre (74% c errIJrxJlopo(fopr,ruar u 53%o c Merr{JrxJropoQopunar - cire.(

upeqlrcrBarle c KoJIoHHa xpoMarorpa<[ur). Be ycranoBeuo, qe yBerr,rqaBar{ero Ha

peaKrII,IoHHoro BpeMe upn ctaftHa reMrreparypa, BoAu Ao [o-rrbJrHo r,r3qep[BaHe Ha

lr3xoAHlrre peareHTr,r H [OJrrraBaHe Ha rleneBr,rre [poAyKTr{. Hanpnuep rIpII

rlpoBexAaHe Ha peaKrII{I,ITe 3a 1 ce4urqa npu crafina reMreparypa B ilIeroHrrrp)rtn,

ce na6rnoAana r,r3Kpr{crrrJrr,r3r,rpaHe Ha npoAyKTr{Te. flocneAnarqoro rrM

oTAeKilrTl,Iparre lI [poM]rBaHe c arleToHr,rTptrn, AoBeAe .{o r{3onilpuurero r,rM B lrr,rcro

cbcrorHlre. flonyrenure Ao6uu ca no-BrrcoKra or re3rr cJreA xpoMatorpaQcxo

pa3.qersHe, a lrMeHHo (80% c errrJrxJropo([opuuar u 65%o c Merr4rDuropo([oprrauar -

cneA usuunane). flonyrenr,rre ilrano3rl Ha Salvadoricine ca cleKr"pirJrHo

xapaxTeplr3r,rparru .rpe: 'H, '3C-NMR, IR n MS crreKTpn. Cneruanero ua 'H, 
13C-

NMR creKrpr{re B pa3rBopuren DMSO-d6 npra HarpsBaue (80"C), AoBeAe Ao

perlrcTpl{parle Ha rcHrI c}IrHaJII,I, CSOTBeTCTBaTqI{ KarO OTMeCTBaTIe I,I MyJrT}r[neTHOCT

Ha oqaKBarrr,rre cTpyKTypr.r.

9act or pe3ynrarr,rre ca cto6rqenr,r c AoKJraA B Haqzoualua HafrHa

xou(pepeuque ,,O6pasooaHne u HayKa - 3a Jrnr{HocrHo u o6ulecrneno pa3Brrue",

opraHrr3r,rpilra or flnon4r,rncrra yHr,rBepcrrrer ,,flaucufi Xu.nenAapcK[" - @ranr,ra-u

Cuorrrtt, rp. CMonsH LI fracrlle B IV Hayrra Harlr{oHrrJrHa ronsepeHrlr{f, 3a

cryAeHTI{, AoKToparrrl{ n MnaA}r freHr{ - "Ilpegr,rsBrrKareJrcrBa B Xr,rMr,rflTa",

opraHlr3}rpaHa or X[na[.recK[, Saryrrcr na flnonAnBcKlr yHr,rBepcr{Ter,,flattcuit

Xunen4apcK[" rp. flroeAr.rs.

flponegenzre lr3cne.{BaHr{f, rrle lrpLat ny6nuryrann s Journal of

International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies.

7



3. Ily6mlxyBaun peyJrrarrr

3.1. Crarus, B peSepupanoro crlrcaHr,re Bulgarian Chemical

Communications (IFlzorz; - 0.238), Volume 49, Special Issue G, (pp. 32-36),2017,

,,Synthesis and antibacterial activity of 2-substituted benzothiazoles", c anropn: Y.

Stremski, S. Statkova-Abeghe, D. Georgiev, P. Angelov, I. Ivanov;

3.2. Ctarus n pe([epupturoro crrrcarrr{e Scientific Works of the Union of
Scientists in Bulgaria - Plovdiv, Series C. - Technics and technologies, Vol. XIV, p.

196-199,2017,,,A new method.fo, the synthesis of 2-(IH-pyrrol-2-

yl)benzo[dJthiazole", c aBropr.r: Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, P. Angelov, I.

Ivanov;

3.3. Crarur n C6opru,IK c AoKnaAu or HarlroHiurHara HafrHa rcon(fepenqre

- ,,O6paroBaur{e r,r HayKa - 3a JruqnocrHo }r o6lqecrgeHo pa3Brrrr,re"; Knr,rxxa II,

flpupo4nu HayKI,I - Mareuratrara, ran$opMarr.rKa r,r rexHrrqecKr.r HayKlr; Euonorur,

xrrMr,rr Ir MeAlrrIEHa; crp. 109-119,2017;27-28.11.2017, rp.Cuorxn, Ha reMa:

,JfpwtocrceHue Ha N-atlunuuuHueru pea?eHmu noryqeHu om 6eHsomua3oJt, 3a

cuHme3 ua duonozuvHo oKmunHu set4ecm6a", c aBTop[: fropqaH Crpeucxu,

Crera Crarrcona-A6erxe, IIrrlsH llnanon, Beponurca Craena;

4. OQopunHe Ha peyJrrarrr sa rry6;rnrynane

4.1. floarorBeHa I.I I,I3rlpareHa crarr.rs sa ny6ruryBaHe B tryxAecrpauHo

cnl{caH}re - Journal of Heterocyclic Chemistry (IFizorzt - 0.893), Ha reMa:

,,Synthesis of Camalexin and related analogues", c aBTopu: Yordan Stremski,

Stela Statkova-Abeghe, Plamen Angelov, Iliyan Ivanov;

4.2. floarorBra Ha crarufl. sa ny6nuxyBaHe s Journal of International

Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Ha reMa: "synthesis

and spectral characterization of new Salvadoricine analogs", c aBTopE: Yordan I.

Stremski, Stela M. Statkova-Abeghe,Iliyan I. Ivanov;

IV. Yqacrfie B Hayrrurr opraHrr3arl[[

1. 2.11.20172. florrywx Ar,I[noM 3a rrJreHcrso e Crro3a Ha freH[rre B

Burapnr - rp. flnon4ran.
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V. Yqacrue B HayrrH[ rrpoercTrr

l. 2017/2018 Yqacrre B rpoeKr c .{ororop }lb OII17-XO-013, Hay.nrn

I{3cJreABarrus, @HV upu ITV ,,flantcuit Xuleu4apcKu" Ha reMa: ,,Css4asaue Ha HoBr,r

MaTepllanll kt TexHonOrELI pt I,I3cJIeABaJIe [plIJIOxeHIaeTo EM n c(fepara Ha

3ApaBeola3Barrero, $apuaqenrurrHara rrpoMr,rmneHocr pt oKoJrHara cpega'o, c

prroBoAlrreJr AorI. r-p Croama Aranacona;

2. 2017/2018 Y.racrre B rpoerr c .{oronop }lb AH09/15, Hay*ru

I43cneABarrut, @Hl4 npn MOH Ira reMa: ,,Paspa6ornaue r{ }r3rrr{TBarre Ha HoBr,r

c[IHTerrIrIHu MeroArI 3a [on)ruri]Bane Ha 6raolorr,r.uro aKTIaBH[r [pupoAgu cbeArrHeHllf,

r,r rexHlr aHaro3u", c pbKoBoArrren npo$. A-pl4lutu I4nauon;

12.02.2018

rp. flnongun lilopmu Crpenrcru/

/aou. a-p Crera Crarxona-A6erxe/

PrxonoAraren KareApa: . . ....................

/aoq. a-p CrosHra Arasacona/

,{orropanr:
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cTAHOBr4rrlE

or AorI. Crela Crarr<osa-A6erxe Hay{eH pbKoBoArrren Ha

peAoBeH AoKropaHr I4op4au I4eaHos Crpeucnu
KareApa Oprauuuna xnMru

Teua Ha AoKTopaHTypata: ,,Cunres Ha 6eHsorr4a3oJroBu [por43BoAHH rrpe3

Mynrr.rKoM rroHeHTHpr peaxrlur.r or Manuxo B Trr["

3a rperara roALIHa or o6yueHlrero (01.03.2017 - 01.03.2018), AoKropaHra fiop4au
Crpeucxu e I43TIT,JIHI4JI BcHt{KH rrnaHyBaHr{ gefiuocru B ytH1uBt1y€urHr4fl rrJraH.

I. Y.re6na pa6ora
1. florcropaHra e nocernJl ABa Kypca neKrlr,rr4 no rrporpaMa Epasrna c JreKropH

npo$ecop Francisco Alonso Vald6s u Lorena Vidal Martinez, University of Alicante, Spain, -
o6uto 16 qaca.

2. Vqacrsan e B ABa ceMrrHapa: na $rapnaa OOT OOA, rp. CoSur, c reMa: "Focused
on liquid chromatography with MS detection, data integrity, certified rejerence materials and
proficiencv te,sting" - 8 vaca; ceMHHap opmHn3r,rpaH or $uprraa TEAM, Agilent Technologies
It Xutuuqecxur $axylrer Ha fL'roeAXBcKr4 Yuraaepcnrer ,.Ilaucufi Xu,reu4apcKu" Ha reMa:
,,flprutocrceuue Ha ttraccneKmporHume mexHuKu npu onpedennuemo Ha 6uoarcmueuu
set4ecmsa", - 5 uaca..

3. flocernl e cneqlranl43l4paH xypc, SuHaHcHpaH ro npoeKr c J\b:!H09/15 rr,rr,t

MuHucrepcrBo Ha o6pa:onaHuero 14 HayKara, c JreKTop Professor M.G. Moloney, University
of Oxford, England, Ha reMa: "Advanced Organic Chemistry: Asymmetric Synthesis" - 10
qaca.

4.3a nepuoAa Mapr 2017 - flHyapr4 2018 ro4aHa AoKropaHTa rroceulaBa ceAMr4r{eH
Centuuap - PerpocnHTe3eH aHiIJrr43 Ha opraHr,rr{Hr4 cbeAr,rHeHLts. c 6uororu.{ua aKTI4BHocr, rroA
pbKoBoAcrBoro Ha Aou. A-p lllaueu Anreroe.

5. B nepuoAa orcroMBpr{ 20172. - qHyapv 20l\z. roceqaBa Kypc rro CIK
,,Cnequalprcr rro aucorcoeSercrr4BHa reqHa xpoMarorpa0ur (HPLC)" - c xopapuyu 285.
floloxu,r e v3r,vtru rlo cJIeAHr{Te Ar4crru[nr,rHn Bxrroqea cJreAHHTe Ar.rcuuttnHHu:
Teoperuvut4 ocHoBrI Ha reqHara xpoMarorpaflw u Aerexropr.r - c orIeHKa Or:ruveH 5.50;
Pa:pa6ornane v Barl|1.I.upaHe Ha MeroAr4 B TeqHara xpoMarorpa$uxu I-asoea xporrlarorpasur
(GC) - c oIreHKa Or,'Iu.{eu 5.70; VlrpaeucoxoeQercrunHa reqHa xporraarorpaQur c
MaccnerrpoMerpufl (UHPLC-MS) * ceuunapu (o6qo 45 uaca\.

OrHorueuuero Ha AoKTopaHra xr,u yue6uzq flpoqec e c Heo6xo,qilMara cepno3Hocr H

orroBopHocr. flogroroBxara 3a v3r,ltrlr r.r ceMuHapr4 e rrpoBeAeHa sa4r,r6o.leHo, a r43nHTHTe
ca [oJroxeHH yc[e[Ho.

II. lleaarorrrrrecKa Aeft Hocr.
llpe: ueceq Hoenrepn 2017 roguHa, AoKTopaur crpeucKr4 BoAr,r ,.ra6oparopHl.r

YIIPAXHEHI,I' TIO AI,TCqUNJIHHATA ,,XI4Mlafl HA XCTEPOqI4KJIEHHTE CIEAHHCHI,Ifl,,, C MAIMCTPH

,,Me4uquHcKa xnMr4q"- 3aAoqHo o6yueHlre - o6rqo 20 qaca.
flpes ueceq fluyapu 2018 ro4IEHa, BoAH na6oparopnlr yrpaxHeHu, rro Ar4crrurrJrr4Hara

,,optanuvHa xktMnfl", Ha cryAeHTfi or Marl,IcrapcKa rlporpaMa ,,MegnqltucKa xHMI4g"- 3a
Hecrequarucru - o6qo 20 qaca.



III. Yqacrl{e B ceMuHapn n rcoHQepeHurr[ - 3a rperara roAr{Ha AoKropaHr
Crpeucrcu yqacrBa B rIerl4p[ roHQepeHquu. lte or y"{acrr,rrra ca c AoKJraA r4 ABe c flocrepHa
IIpe3eHTarIr4s:

l. 17-19.05.20172. Vqacrue s XVI Haquonarua rousepeuur4.r no xr.rMr{.s 3a cryAeHrH 14

AorropaHru, optaHlrsr,rpaHa o'r (Darcynrera rro xuv,us. u (Dapuaquq ua CY ,,co. KlntreHr
oxpugcxu" rpag co0ufl, c AoKJraA Ha reMa: ,,Hoa nemod sa cuumes na eumocueKcuHa
Camalexin u Hezoru cuHmemuqHu npouseoduu", Crpevrcrn fr., Kupnona [., K;rxcypona
[., Crarxona-A6erxe Cr.;

2. l4.06.20I7z.Yqacrue B ceMI{Hap opraHu3upaH or Srzprr,ra ACM}, Thermo Fisher Scientific
u Xunauqecrur Sar<ynrer Ha lhosAuBcrcr,r Yuunepcnrer ,,flaucuit XuleHgapcxu" c nocrep
Ha reMa: ,,Synthesis and spectral characterization of new benzothiazolyl-naphtoquinones", Y.
Stremski, S. Statkova-Abeghe, A. Avramov, M. Naydenov,I.Ivanov;

3. 15,16.06.20172. Yqacri1,e e VII-ra MexgynapoAHa Hayr{Ha xonoepeuqr4q Ha MJraAr4re
yqeHH, opmHlr3HpaHa or Cttos ua 6trrapcKuTe yqeHn - rp. flrorAr,rB c rrocrep Ha reMa:
,,Synthesis and radical scavenging activity of new benzothiazole derivatives", Y . Stremski, V.
Balcheva, D. Klisurova, St. Statkova-Abeghe;

4. 27-28.10.20172. Yqacrue n HaquoHzurHa HayqHa ronsepeuqlr-a ,,O6pasoBaHue Lr HayKa - 3a
JllrrlHocrHo l,l o6ulecrneHo pa3BI{TI,Ie", opraHu3vpaHa or flrorguacKn yHr4BepcuTer ,,flaucuit
XHleH4apcKr,r" - @urua-n cuolru, rpa4 cuonaH, c AoKJraA Ha reMa: ,flpuaocrceuue ua N-
aquryurvruHueeu peazeHmu noryqeHu om 6ensomucBol, 3a cuHmes ua 1uonozuqHo aKmuBHu
Beu4ecmna", fropgaH Crpeucnu, Crera Crarxona-A6erxe, [LrNqH llnauon, Beponnxa
Craena

IV. Pa6ora HaI Arrcepraurqra
Oruorueunero Ha AoKropHr Crpeucxu KbM eKcnepr,rMeHTaJrHara pa6ora e c

BHI4MaHI{e, npeqlr3Hocr L,I KoMIIereHTHocr, c Heo6xoglrMara caMocroflTeJrHocr H KopeKTHocr.
flolyueHu ca flopeAl4lla eKcllepl,tMeHraflHr,r pe3ynrarn, orrncaHr4 r,r AoKJraABaHra. O$oprr,reHa ra

npuera 3a nerlar e eAHa ny6luxarlur. Peayrraru or pa6orara no Ar,rceprau4flTa ca
ny6ruxynaHr.r B Tpr4 crarlzrzt, eAHara or Kolrro B cnucaHue c IF(2017) :0.238:

1. Y. Stremski, s. statkova-Abeghe, D. Georgiev, P. Angelov, r. Ivanov, "synthesis
and antibacterial activity of 2-substituted benzothiazoles", Bulgarian Chemical
Communications, Special Issue G, 49, 32-36,2017,lF(2017) : 0.238;

2. Y. stremski, s. statkova-Abeghe, r. Ivanov, P. Angeloy., "A new method for the
synthesis of 2-(lH-pyrrol-2-yl)benzo[dJthiazole", Scientific Works of the Union of
Scientists in Bulgaria - Plovdiv, Series C. - Technics and technologies, XIV, 196-199,
2017;

3. fropaaH Crpeucxn, Cre.na Crarrcona-A6erxe, Ll.rrus:nlfnanon, Bepoul.rma Craena,
"Ilputoctceuue na N-aqtilutvtuHue*u peazeHmu nonylteHu om 6eusomuo3oll, 3a cuHme3 Ha
6uonozu'tuo aKmuaHu eet4ecm*a", C6opnux c AoKJTaAH or HarIHoHaJrHara HayrrHa
xoH$epenqun - ,,O6pa3oBaHHe H HayKa - 3a Jrr4r{HocrHo rz o6uqecraeuo pa3wrrue";
Kuuxrca II; flpprpogHu HayKH - Marenrarurc4 zu$opMarr4Ka H TexHHLrecKr4 HayKH;
Euolorur, xHMHq ri MeAr4uHHa, 109-119,2017



llogrorneua u r43rrpareHa 3a uy6:rurynaHe e crurvs, B Mex,(yHapoAHo
creIII4irJIH3HpaHo cnl4caHue - Journal of Heterocyclic Chemistry, IF(2017) : 0.893,
"Synthesis of Camalexin and related analogues", c aBropu Yordan Stremski, Stela
Statkova-Abeghe, Plamen Angelov, Iliyan Ivanov;

flogrorneHa sa ny6nnrcyBaHe e v crarvs,3a cfleq[anr]3lrpaHoro crrr4caHr{e Journal of
International Scientffic Publications: Materials, Methods & Technologies, "synthesis
and spectral characterization of new Salvadoricine analogs", c aBropra: Yordan I.
Stremski, Stela M. Statkova-Abeghe,Iliyan I. Ivanov;

O6uto 3a rleplroAa ua o6yuenue AorflopaHr fropaau rrBaHoB Crpeucnu uvra 12
6p. yuacrnfl B HayrrHH Qopyull: -3 cAorclag n 9 nocrepnu.

l. 20.05.20152. Y\acrue B ceMLIHap opraHu3upaH or Qupua ACM2, Thermo Fisher Scientific
u Xuuuqecrua Qaxylrer ua fl:ron.qrrBcKu Yuanepcurer ,,IIaucuit Xu:reuqapcKu" c rrocrep
Ha reMa: ,,Three-component Mannich-type reactions for synthesis of Camalexin's analogs",
S. Statkova-Abeghe, Y. Stremski, M. Naydenov, D. Bozhilov;

2. l1-13.06.20152. Vqacrue s VI-ra Mex4yIrapoAHa HafrHa xonQepenqvr Ha MnaAr4re
yrreHr4, opmHr.r3r,{paHa or crrcs ua 6urapcKure yqeHr.r - rp. ILronAr,rB c rrocrep Ha reMa:
,,Multicomponent reactions for synthesis of new benzothiazole derivatives with antibacterial
activity", Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, V. Gacheva;

3. 27-28.11.20152. Vqacrue B rpera HafIHa roHtlepenqvfl 3a cryAeHrr4 r.r AoKropaHru
"flpegu:eIErcareJlcrBa B XLIMuflTa", opraHu3upaHa or Xrauuqecrurr $axynrer Ha
fhoagnncxu yHuBepcr4rer ,,flat,tcufi Xulen4apcru" rp. Il:rosAras c AoruraA Ha reMa:
,,Cuumes Ha 1uc-xemepoquKrxultHu npouseodruu qp* MyrmuKoMnoHeHmHu peaKt4uu",
Crpenrcrcu il., Catu A., Calu III., Crarmona-A6erxe Cr.;

4. 27-28.11.20152. Yqacrue B Tpera HayqHa ronQepeHqilfl 3a cryAeHrr.r r.r AoKTopaHrH
"rlpegusnnrcareJrcrBa B XHMuflTa", opraHr,r3r.rpaHa or Xuuuqecxur Sarynrer Ha
fllon4uncxr4 yHuBepcurer ,,raucuit xutes4apcxu" rp. flroagua c nocrep Ha reMa:
,,IlputocrceHue Ha htynmuKou4noHeHmHu peaKquu 3a cuHme3 ua 2-uudonuryuttudasonuuu",
Crpeucrcn fr., Knpxona [., Crarxona-A6erxe Cr.;

5. 18-20.05.20162. Yqacrue s XV Haquoua;rua r<ou$epeuquq no xytMt4fl, 3a cryAeHru r4

AOKTOpaHTr,r, OpraHu3r4paHa or @axylrera no Xurvu,rg u @apnaaqus ua cY ,,cn. Klnueur
Oxplr4cxH" rPaa Co$u, c AoKJIaA Ha reMa: ,,Hoe ntemod sa nonyuanaHe ua 2-nuponut-
densomuasonu qp% MyrmuKoMnoHeHmeH cuHmes", ft. CrpeMcmrr, Cr. Crarxona-Aderxe,
A. Ca.rru;

6. 07.06.20162. Y\acrve B ceMI4Hap opraHr43r4pau or Snptra ACM2, Thermo Fisher Scientific
u Xunalrqecxrar Qarcy:rrer Ha fIrosAHBcKH Yuueepcurer ,,llaucuit Xuleu4apcKl,r" c nocrep
Ha reMa: ,,Synthesis and spectral characterization of new 2-pyrrolyl-benzothiazoles", Y.
Stremski, S. Statkova-Abeghe, A. Sali, M. Naydenov, D. Bozhilov;

7.09-11.10.20162. Yqacrue s XX HayuHa xontpepeuquq ro Xunluq c MexAyHapoAHo
yqacrl'Ie, oplaHl43l,lpaua or XultuqecKl4, Sarynrer npu llloa4r.rBcKr,r yHHBepcr{Ter ,,llaueuit



Xn,reH4apcKr.r" ro cryuaft 25 roguruHns wluteft c nocrep Ha reMa: ,,synthesis and
antibacterial activity of 2-substituted benzothiazoles ", Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe, D.
Georgiev, V. Gacheva;

8. 28-29.10.20162. Yqacrue B exeroAHara HayqHa cecvs. -Ettu Ha HayKara 2016",
opraHH3HpaHa or Crros na 6urapcKr.rre yr{eHH - rp. fl.rronAr.rB, c rrocrep Ha reMa: ,,A new
me t ho d fo r t he synt he s i s of 2 - ( I H -pyrro I - 2 -yl) b e nz o I dJ thiazo le ",
Y. Stremski, S. Statkova-Abeghe,I.Ivanov, P. Angelov;

9. 17-19.05.20172. V.{acrue s XVI Haquouarua rou$epeHrlrif, no xt4nytfl 3a cryAeHrH H

AoKTopaHrI{, opraHr.r3HpaHa or @arylrera IIo xuvtus u @aprrlaquq Ha cv ,,cn. K:runreur
Oxpugcxlt" rpag Co$n.g, c AoKJIaA Ha reMa: ,,Hoe *remod sa curumes na QumoctteKcuHa
Camalexin u Hezoau cuHmemuqHu npouseodruu", Crpeucxu fr., Kupxoea [., K.irucypona
!., Crarmona-A6erxe Cr.;

10. 14.06.20172. Vqacrue B ceMHHap opmHu3npan or rfr.rpnra ACM2, Thermo Fisher
Scientific u Xuunqecxr.rr Qaxylrer Ha II:rosAr4BcKr4 YHuoepcurer ,,flancuit Xuleugapcxn" c
nocrep Ha reMa: ,,Synthesis and spectral characterization of new benzothiazolyl-
naphtoquinones", Y. StremsH, S. Statkova-Abeghe, A. Avramov, M. Naydenov, I.
Ivanov;

ll. 15,16.06.20172. Vqacrue n VII-ra Mex4yuapoAHa HayqHa rcouQepeHqufl Ha MrraAr4re
yqeHr4, opraHu3r4paHa or cr,rcs Ha 6rlrapcrHTe yqeHr.t - rp. fLroeAHB c nocrep Ha reMa:
,,Synthesis and radical scavenging activity of new benzothiazole derivative,s'0, Y. Stremski, V.
Balcheva, D. Klisurova, St. Statkova-Abeghe;

12. 27-28.10.20172. Vqacrue n HaquouarHa Ha)qHa xoH$epeHqur ,,O6pa:oBaHr4e v HayKa -
3a JII,IT{HocrHo 11 o6ulecrneuo pa3BI,ITI.re", opraH[3ktpa{a or lllorluBcKr,{ yHHBepcr4Ter

,,flaucufi, Xu:reu.4apcKu" - @I4rHaJl cMorru, rpag cnaorrH, c AoKJraA Ha reMa: ,Jrpu,tocrceuue
ua N-at4unhMuHue*u peaeeHmu noflyqeHu om 1eusomucaol, 3a cuHme3 ua 1uonozu.tuo
aKmuaHu Beuqecm*a", I4opgan Crperrcr<u, Crela Crarrcona-A6erxe, Vlilnsr' llnanon,
Bepouuxa Craena

flonropaur Crpeucru e yqacrHux B qerupn HarrHH rrpoeKTa, Tpr,r or Kor4ro

SuuaHcupaHr4 or (DouA ,rHayunu rr3cJreABaH[r" npn IrY ,,rraucufi Xureugapcrcu,t -
AoroBop J\b HI413-XO-006 201312014, J\& HII15-XO-001 2015t2016, J\t ofr17-xo-013
201712018 r eArrH QuuaHcnpau or HaquogaJreH Qong ,rHayrrHr [3creABaHrflr, KbM
MuHncrepcrBoro na o6pa:osaHrrero rr Hayxara, AoroBop J\t AH09/15 z0l7l20lg.

B sarnro'{eHl,Ie, npeAJlarau Ornnqna orIeHKa sa pa6orara Ha AoKTopaHra 3a rperara
roAHHa or o6y.reuuero.

09.02.2018 Hayreu p6KoBoAr.{Ten: M
(loq.a-p Crela Crarrcona-A6erxe)



!o.{exana
Ha XrarvruqecKLr Saxynrer
fIY "Il.Xuleu4apcxz"
TYK

AOKJIAA

Or aoq. A-p Cr. Huxoroea Arauacona,

pbKoB oAkt reJr KareApa Oprauu qra xr4MLrfl.

focuo4uu flexau,

Ha sace4aHne ua KareApeHr4f, c6Ber Ha KareApa ,,opraHuqHa xkrMktfl,,,

rpoBeAeHo Ha 12.02.2018r., ce pa3rneAa rpeAnoxeHr.rero peAoBeH .{oKropaHr

ilopgau I4sanos crpevrcxu Aa 6rile orqlrcfleHa c rrpaBo Ha 3aulr.rra.

Molx @C au yrBbpAld flpe.{JloxeHlrero 3a orrrr.rcJrflBaHe c [paBo Ha 3auIHTa

Ha peAoBeH AoKropaHr fropaaH I,Inauos Crpeucxu.

flpularau [pelrrc-r{3BreqeHr.re or [poroKoJra ua KC.

12.02.2018r.

rp. flnoegran

Prxono4uren KareApa:

(aoq. A-p C. Arauacona)



flpenuc-u3BJreqeHr4e
oT 3aceAaHr{e Ha
KareAp a " Oprau uv Ha xLrvrktfl,,
or 72.02.2018 r.

flpororco.rr Nb 290

Ha 12.02.2018r. ce rpoBeAe 3aceAaHr4e Ha KareApeHa.,r cbBer Ha KareApa

"oprauuuHa xlrMufl". Kare4peHLIf,T cbBer e eAHoKparHo pa3rrrupeH o npaBo Ha

DIac c ryo0. A-p VItus:H I4saHos I4saHos cbc 3arroBeA j\bp33-634 or
09.02.2018r.

o6rq cbcraB 8. rlpucrcrear 7: npoo. A-p Lr,,ufir vrsauoB, AorI. A-p
crossra Hurolona, A0II. A-P Crena Crarxona, Aor{. a-p Pynrxua EaxarcKa, AorI.

a-p llnaueu AsreloB, AorI. A-p Xan llerpon, rJr. ac. A_p Craur4Mr4p Manolon.
Orcrcrsar 1: Aoq. .u-p Colex flarrso - ornycK.

.{ueneu pe4:

rlo r.l or AHeBHr., peA 6erue pa3rne raHa u o6crAeua pa6orara Ha

peAoBeH roKropaHr iroplau hnauon crpevrcxa 3a rpr,rre roAr{HLr OT

AoKTopaHrypara' Eeme [peAnoxeHo AoKTopaHra Aa ce orqLrcJrpt c [paBo Ha

3arIIr{Ta.

llpe4noxeHr,rero 6erue rnacyBaHo eArrHoAyrxHo.

Peruenue: Kare4peHr{qr cbBer npeAnara Ha @aryrrerHur cbBer Aa
orlIHcJII{ c [paBo Ha 3aIrII4Ta peAoBeH AoKTopaHr frop4au Irlnauon Crpeucxz.

12.02.2018 r.
rp. Ilnon4nn

Ilporoxorrrr,rK:

Heo6xoAau 6pofi 3a rorroxr{reJreH wz6op 4.

1. Y.re6u[ Bbnpocu

2. Ka4poaz Bbnpocr4

3. Texyulu Bbnpocr{.

(ac.A.EoNznon)



!o lexana
Ha XuvrzqecKr.r Saxynrer
IIY "fI. XraleH4ap cxll"
TYK

AOKJTAA

Or Aor{. A-p Cr. Hzxoroea Aranacona,

pbKoBoAr.rTeJr KaTeApa opraHuqHa xr4Mr,r,

focuo4ua [exaH,

Ha saceAaHLre Ha KareApeHH, cbBer Ha KareApa ,,oprauuvHa xLrM1flo,,

npoBeAeHo sa 12.02.2018r., 6eue rl3cnyrraH orrrer Ha peAoBeH Ao6ropanr llaser
Pyueuon -fnen 3a rperara roAI,IHa or o6yveHrrero uy. HayvHLtflT pbKoBoAr{Ten

AaAe ornr,rqHa orIeHKa 3a pa6orara Ha AoKTopaHTa.

Mols oc Aa yrBbpAu ,,plleManero Ha orqera sa Tperara roAr{Ha or
o6yueHuero Ha peAoBeH AoKTopaHr flarer Pyrvrenor -f,nes c orrr.rrrHa orIeHKa.

rlpruaravr orrler Ha AoKTopaHTa.z craHoBrrrqe Ha HayqHr,rfl pbKoBoAr4Ten.

12.02.2018r.

rp. fluon4rEn

Prr<ono4zren KareApa:

(goq. A-p C.AraHacona)



flp e uu c-23 BJr er{ eHr,re

oT 3aceAaHHe Ha

KareApa o'Oprauuv Ha xtrM:zfl"
or 12.022018 r.

"oprannvHa x:avtLrfl". Kate4peHnflT cbBer e eAHoKparHo pa3ruI4peH c npaBo Ha

rJrac c npo0. A-p Lltrusu I,InaHos I4eaHos cbc 3aroBeA J\bp33-634 or
09.02.2018r.

o6rq cbcraB 8. llpucrcrnar 7: npoO. kp vrrruaru I4nanoa, goq. A-p

Croxnr<a Huxofloso, AorI. A-p Crena Crarxona, AorI. A-p pyuxsa BaxalcKa, AorI.

A-p flnaNaeu AsreroB, AorI. A-p xau rlerpou, rJr. ac. A-p cranLr.vlkrp Mauoros.

Orcrcrsar 1: aoq. A-p Conex .{anro - orrycK.

Heo6xo4ravr 6pofi 3a noJroxr{reJreH uz6op 4.

,{Henen pe4:

1. Y.re6Hz Bbnpocz

2. Ka4poau Bbrpocn

3. Texyuqu Bbnpocr4.

rlo r.1 or AHenHHf, peA 6e parrneAaH orqera 3a r{3BbprxeH ara palora w

TOTOBHOCTTA 3A 3Aqt{TA HA AI4CCPTAIILIOHHVIfl TPYA HA TEMA: ,,C[HTE3 HA

QyurcquoHaJrlr3lrpaHu p-rceroaMrrArr r{ rr3cJreABaHe Ha rrpuJroxeHrrero rrM

Karo rlpeKypcopH 3a xerepoq[KJreHrr cbeAlrHeHnfl" Ha AoKTopaHr flaser

-flHee c HayrreH pbKoBoA,ren AorI. A-p rlnauen Aureros. Hayvurzxr

pbKoBoAHTen z3noxu cBoero craHoBrarrle 3a AoKTopaHra. flpes nepuoAa Ha

AoKTopaHTypara My BcpIrIKI4 4efiHocrz v ocHoBHr4 3alLartr4, 3€uroxeHr,r B

vrH4r4Bu4yaJtl]prfl tIJIaH Ha AoKTopaHTa ca I,I3IIIJIHeHLI. HayvHraxT pbKoBoAr{Ten

[pororco"rr Nb 290

Ha 12.02.2018r. ce npoBeAe 3aceAaHr{e Ha KaTeApeHr4s cbBeT Ha KaTeApa



rlpeAnoxl4 Aa ce rnacyBa orJIHqHa or{eHKa 3a r,r3BbprueHara pa6ora npe3

nepr{oAa Ha o6yueHr.rero

Cnel o6crx4aue KareApeHvtflT cbBer eAr{HoAyrxHo npr4e orrr,rqHa orreHKa

Ha orrrera Ha AoKTopanr flaeer -fHee.

Peruenue: Kare4peHr4rr cbBer rrpeAnara Ha @aryrrerurlr cbBer Aa

[pI,IeMe orrlera Ha peAoBeH AoKTopaHT flaeer Pyrr.leHon ,fHes ra lpeAnoxeHara

oTIr,IrrHa oqeHKa npu aTecTawflTa.

12. 02.2018 r.
rp. flnon4ran

IIpororoJrrrr4K:
(ac.A.Eoxunon)



flo flexaxa xa

Xnrurqecxu Qaxynrer
flY,,flaucui Xu nex gapcxn"

llaoa4xe

roflruEH oTt{ET

Ha Eaeen Pynnexoe flxea

peAoBeH AoKropa Hr xbM KareApa Opra u u,l u a XUMVA

3a rpera rogilHa or AoKropaHrypara (01.03.2017 - 28.02.2018 r.)

Tenna Ha Ahcepraqunra: ,,ChHre3 Ha QyHxr-p,roHanv3vpa+A B-xeroam14v v n3cneqBaHe Ha

np[,floxeHtaeTo ]4M KaTo npexypcoph 3a xeTepoqilKneHta cbeAilHeHAA".

1. lla6oparopua pa6ora.

1.1. floetpu.reHa 6e pa6orara no clHre3a Ha eHaMnHorerpaMoBl4 npou3BoAHl4 n aHanuza Ha

onrrqecKara ilM qilcrora. flennoHcrphpaxMe, qe orKphrara or Hac peaHqiln hMa uxpoK o6cer, 3ana3Ba

xoHQrrypar-1ntTa Ha la3xoAHara cx,-aMrHoxr4ce.nhHa u cblllo raKa e npunoxr4Ma aa B-amrHoKuceitHyt,
nph Koero ce nonyqaBar aHa.no3r c pa3uhpeH npbcreH. Peaynrarrre 6nxa ny6nrxyaaxr a

MelKAyHapoAHo cnxcaHue c rMnaxr Saxrop.

1.2. A4anrupaxMe npoqeAypara 3a nonyqaBaHe 8oc-nnouogau{HreH erhneHAraMilH KbM oqe rpu
3aqurHt4 rpynh - Cbz, Alloc u Troc. Toea Hr no3Bo,nr Aa pa3ut4pt4nn na6opa n3xoryHvl eHaMilHoaMuAA n
cne4 rnxHoro aLluntipaHe Aa npoBeAeM onhru 3a rltn\nvpaHe AoMr4Ho-QparrueHraL{hn B HeyrpanHa tAnu

cna6o Krcena cpeAa, c qen Aa rs6erHel KoHKypeHTHara LluKnt43aqufl Ao nrponilHoHu. 3a ctxa.neHLte
Te3u onhr}l He AoBeAoxa Ao ycnex.

1.3. HeycneuHilTe onvrv or npeAxoAHara roqKa, a xonn6rHaqrn c no-paHHx ycnexh c xap6annarHo

3aqxreHr capKo3l4H n N-QeHrarnhq],tH, noKa3axa, r{e MeroAuKara e orpaHxqeHa Ao c{,-aMuHoKHce,flrlH14 c

TpeilqHo 3aulureH aaor. flopagr roBa HacoquxMe BHHMaHuero cl,l KbM Bb3MOlt{HOCTTa Aa H3nOn3BaMe

$ranonnHa 3aqt4Ta h crHTe3hpaxme na6op or QranouaHo 3aulr4TeHu cr,-aMuHoKVcenvHu B paqeMhqHa H

onrri{ecK[ .rr,rcra Soprvra. Ctulo raKa, pa3ul4pr4xMe r xa6opa or h3cneABaHr xap6annarHo 3au-lureHr (l)-

aM}lHoKl,lCenUHn.

1-.4. l-lpoae4oxMe peaKqtata Ha al{iln[paHe Ha u3xoAHr4re eHaMuHoaMilAl4 c HoBononyqeHrre 3au{HreHx

aM[HoKrce,flhHl4 no MeroAa Ha cMeceH]4Te aHx]tApl4An. llpr noBeqero $tanounuu npoil3BoAHr
ycraHoBtlxMe, qe ro314 MeroA He AaBa 3aAOBOnhTenHyl pe3ynrart t r43c,neABaxMe pa3.flHqHr4 ApyrH



cnoco6n 3a axrhBr4paHe Ha Kap6oKcrnHara rpyna. Hafi-4o6pra pe3ynraru 6Rxa nocrrrHar[ qpe3

npeBp'lrqaHe Ha Qranot4,nHo 3aqrreHhre aMuHoxuceil Hu B cborBerHure Kuce.flrHHu xnopv4vl v

ynorpe6ara Ha nocneAHt4re Karo aqhrupaqr areHrl4.

L.5. l-lonyveHuTe B npeAxoAHaTa Tor{Ka cbeAilHeHr, 6nxa ranol3BaHh B peaKlltlh Ha KrceruHHo-

THt4rlrlrpaHo $parMeHrilpaHe go B-xeroarvrugu.6axa npoBeAeHr onvrv c HapacrBaqo pa3pexAaHe Ha

rprQnyopooqeTHa KVcentAHa, c qen M4{uMvl3vlpaHe Ha paqeMil3aqvfrTa npv C[-aM[HoKhce.nilHHl4re

npon3B9AHt4. CreneHra Ha paqeMr3aL{rn npocneAhxMe c noMotr,Ta Ha arcoxoeQexrl4BHa reqHa

xpoMarorpaQrn c xrpanHa HenoABt4xua Qaaa.

1.6. Hnxora or $yxxqroHanv3apaHylre B-xeroannnryu, nonyueHu or o-aMhHoKl4cenrtu, ycneuHo 6nxa

h3no.rr3BaHh 3a chHTe3 Ha nrponrAu{oBn v nunepnAVHOBh npoh3BoAHl4 qpe3 cHeMaHe Ha 3aul,l4rHaTa

rpyna B aMrHoKl4cenvHHvlA ocrarbK r peaKqhn Ha BbrpeuHoMoneKynHa KoHAeH3aqhn.

2. Yqe6xa h npenoAaBarercxa 4efixocr.

2.1. Ptxoeo4rax 45 yue6nu vaca na6oparopHr,t ynpaxHeHI4R no opraHrqHa xrMrn ll-pa uacr Ha cryAeHrr

or cnellranHocr,,AHa.nI43 t4 KoHrpon", pe4oBua $oprvra na o6yveHne, ll - xypc.

2.2. Yqacreax B opraHx3aqHoHHr4F KoMt4Ter sa lV-ra HayqHa xoHQepeHq[n 3a g4/AeHrLl, AoKTopaHTn n

MnaAV yqeHu ,,llpeduzeuxomencmao I xuMufrmo", KoRTo ce npoBeAe na 10 - 11- Hoemapn 2OL7, xaxto n

u3Hecox AoKnaA Ha reMa ,,CuHme3 uo QyuxtquoHanusupoHu 6emo-xemo oMudu" ta no.nyqrx ceprr$rxar.

3. HaY'rr+ra nY6auxaqur.

Ily6nrxyeaxMe crarur B MexAyHapoAHo cnhcaHhe c HMnaKr $axrop: Tetrohedron Letters 58 (2017)

4776-4778, ,,Enomines of 3-acyltetromic acids from 6-enomino omides ond omino ocids"

llaos4ra
09.02.2018 r.

,Qoxropaxr:
/ Flasen flnee /

HayueH
q.A- fllannes Anrenoe /

Prrxoeo4uren KareApa:

I AoL\.4-p Cronuxa Arauacosa /



MHEH14E

Or 4oq. 4-p [lnarueH Axrenoa

Orxocxo pa6orara Ha AoKropaHr Ilaaen Pymenoe ffuea npea rperara roAilHa or peAoBHa AoKropaHrypa
Ha reMa ,,Ct4HTe3 ua Qyxx4uoHan!43npaHr B-xeroarvrra4u v1 u3cneABaHe Ha npx.noxeHuero i4M Karo

n pe Kypco p 14 3a xere po Lll4 K.fl e H h cbe4u H e H 14 fl "

flpes orverHrfl neproA 01.03.2017 - 01.03.2018 r. flaeen ffxea ranrnHh Bchqxr 4efiuocrr or

nHAvtBnAYanHuA cn nnan. floxropaHTbr h3Bbprxh MHoxecrBo eKcnephMeHT[ Bbpxy cHHTe3a Ha

$ynxr-lroaxnn3upa+ly, B-xeroannra4h, KaKTo 14 Blpxy nprnoxeHrero Ha HflKo14 or nonyqeHure KeroaM[Al4

3a crHTe3 Ha nuponvt4vtHoBu v nvnepnrynHoBm npor3BoAHt4. l4acae4eaua 6e onrrqecxara qucrora Ha

nonyqaBaHhre MexAilHHt4 cbeAhHeHAA t4 xpafiHr npo4yKrn c noMotqra Ha B[coKoeQexrraHa reuua

xpoMarorpaQrn c xupanHa HenoABl4xna Qasa. Paapa6oreH n ny6nnxyeaH 6e Hoe MeroA 3a nonyr{aBaHe

Ha eHaMuHorerpaMoBl4 npoh3BoAHt4 c Bl,lcoKa onrrqecKa qrcrora (Tetrahedron Letters 5g (2017) 4776-

47781. B xo4 ca HRKol,t 3aKnoqr4Te,nHlr onruMl,l3atlvt Ha chHTe3hre Ha QranounHo 3aulhreHra y-arvrraHo-B-

KeroaMl4Al,l, Korlro qe Hta no3BonflT Aa 3aBbprxr4M oule eAHa crarrn, B HoFTo qe 6t4ar npeAcraBeH]1

rnaBHhre pe3ynraril or AhcepraLl'HoHH14fl rpyA.

Cnnntann, qe HarpynaH[Te Ao MoMeHra pe3ynraru no3Bo,nf,Bar nase,fl flHee 4a 6t4e orvrc.neH c

npaBo Ha 3aqura. 3ae'uptuaaHero Ha rexcra Ha ArcepraqroHHt4n TpyA qe orHeMe ot4e HrKonKo

Mecella, Karo napane,nHo c roBa oqaKBaM Aa 3aBbptxt4M n ny6nuxyaaMe BTopara ueo6xo4r,rMa 3a

3au-{ilra crarufl. [lpu gocrarvbHo eKcneArrr4BHa pa6ora e Bb3Mo)+(Ho Aa npoBeAeM npeA3aulhra Ao Kpas

Ha yve6Hara roArHa.

Flpes uannruanara roAt4Ha AoKropaHrbr AoKnaABa pe3ynrarx or r43BbprueHure x3cneABaHr4F Ha

ABa HayqHu $opynna:

- lV-ra HayqHa xonSepeHqnfl 3a cryAeHrr, AoxropaHrx n MAaAV yr{eHh ,,llpeduseuxomencmed e

xuMuflmo", npoBeAeHa Ha 10-11 Hoemepr,r 2ot7 aXo Ha l'ly ,,l1ancnilXrneHp,apcxr,r".

- Hayveu ceMrHap Ha KareApa OX no npoeKr AHO9/15, c AoKnaAH ua aurnnilcKil e3hK nopaAil

yqacrrero ua npoQ. MonoHu (13 Oxronnepn2OlT).



flaeen fnee 6e BKnoqeH B npenoAaBarencKara pa6ora Ha KareApara, Karo npe3 orqerHrn

nepnoA e pbKoBoAr4a 45 yve6nu qaca na6oparopxr ynpax{HeHrn no opraHhqHa xuMVA ll-pa vacr ua

cryAeHTil or cneqranHocr,,Aua.nu3 14 KoHTpon", pe4oBHa Qoprvra ua o6yveure, ll - xypc.

B gaxnoqenre, eArHCTBeHara nnr aa6enexKa KbM AoKTopaHTa fiasen fHee e ga nogo6pr,t

KaqecrBoro Ha nricMeHara cr pa6ora. [.lo orHou.reHile Ha na6oparopHara pa6ora HflMaM ga6enexxu r

npeAnaraM Aa nonyqyI or,nrqHa oqeHKa 3a TpeTaTa roAhHa or peAoBHara cu AoKropaHrypa.

09.02.2018 r. Hayver pbxoooArrer:

/ Nq.4-p nnanatn Anrenoa /



lo lexaHa
Ha XulawqecKr4 Saxylrer
IIY "Il.Xzneu4apcxu"
TYK

AoKnAA

Or.qoq. A-p Cr. Huxolona Aranacona,

pbKoBoAr4TeJr KareApa OpranuqHa xt4Mr4fl

focuognH flexau,

Ha saceAanne ua KareApeHtrfl cbBer Ha KareApa ,,OpraHr{qHa xy1M1rfl'',

rlpoBeAeHo Ha 72.02.2018r., ce pa3rneAa rpeAnoxeHr4ero peAoBeH AoKropaHr

llanen PyrvreHon -flnes aa6rle orrrucJreHr c rrpaBo Ha 3arrlr{Ta.

Mong @C aa yrBbpAI{ [peAJloxeHuero 3a ortrracr.flBaHe c npaBo Ha 3arqr.rra

Ha peAoBeH AoKTopaHr Ilaser Pyrr,renon -flsen.

flpunararra [penuc-r{3BJreqeHLre or [poroKoJra ua KC.

12.02.2018r.

rp. Ilnon4ran

Prxono4nren KareApa:

(aou. A-p C.Aranacona)



llpeuuc-ra3BreqeHue
oT 3aceAaHr{e Ha
KareAp a "OpraHuv Ha xurvtutfl"
or 12.02.2018 r.

ffpororco.n Nb 290

Ha 12.02.2018r. ce npoBeAe 3aceAaHue Ha KareApeHr,rs cbBer Ha KareApa

"Oprauu'tHa xkrur4fl". KaregpeHa.rrr cbBer e eAHoKparHo pa3rxr{peH c npaBo Ha

rnac c npo$. A-p Vltmsn I4aaHos I4nanoe cbc 3anoBeA IleP33-634 or

09.02.2018r.

o6q cbcraB 8. llpucrcrnar 7: npo0. A-p vrtrusH LrsaLroB, AorI. A-p

Cro.sHxa HzKoroso, Ao{. A-p Crena Crarxosa, AorI. A-p pyuxua EaxarcKa, AorI.

A-p llraues AHreroB, AorI. A-p XaH flerpon, ur. ac. A-p Craru{Mrap Mauoron.

Orcrcrrar 1: Aoq. A-p Conex flauro - orrycK.

Heo6xogurra 6pofi 3a rrorroxr4reJreH uz6op 4.

.{ueneu peg:

1. Yqe6HH Bbrrpocpr

2. Ka4ponn Bbrpocr4

3. Texyulz Bbrpocu.

flo r.1 or AHeBHlrf, peA 6erue pa3rJreAaHa v o6crAeua pa6orara ua

peAoBeH AoKrOpaHT flaser PyNaenon ,f,nes 3a rpr,rre foAr4Hr4 or

AoKTopaHTypara. Eeue [peAnoxeHo AoKTopaHTa Aa ce orr{r4cnr4 c [paBo Ha

3arrlr.rTa.

flpe4noNeHr4ero 6erue rnacyBaHo eAHHoAyrxHo.

Peureune: KareApeHr4rr cbBer rrpeAnara Ha @axymeruur cbBer la
orql4crl4 c [paBo Ha 3alr{ura peAoBeH AoKTopaHr llaser Pyrraenon -flnes.

12.02.2018 r.
rp. flnon4un

flporoxoJrrrrrK:
(ac.A.Boxwron)



[o lexana
Ha XuuptrrecKrl Saxynrer
IIY "I.Xuleu4apcxu"
TYK

AOKJIAA

Or Aoq. A-p Cr. Huxolona AraHacona,

pbKoBoAr{Ten KareApa OpraH vrtHa xvMufl

focnograH ,{exau,

Ha sace4a[kre na Kare4peHr4fl cbBer Ha KareApa ,,OprarudrrHa xr4Mpg,,,

rpoBeAeHo rua 12.02.2018r., 6erue I{3cnyluaH orqer Ha peAoBeH AoKropaur Mapur
flfia^{eHosa rleHxosa 3a rperara roAr.rHa or o6yreHuero My. HayvHzxr
pbKoBoAHTeJr AaAe MHOrO 406pa orIeHKa sa pa60rara Ha AoKTOpaHTa.

Mols oC Aa yrBbpAI4 rlplleMaHero Ha orrrera 3a Tperara roAr,rHa or
o6yvenuero Ha peAoBeH AoKropaHr Mapna fllaueuoBa fleuroBa c MHoro 4o6pa
orIeHKa.

flpulararu orrler Ha AoKTopaHTav craHoBr.rqe Ha Har{Hr.rfl pbKoBoAr4Ten.

12.02.2018r.

rp. fllon4nn

PrxosoAraren KareApa:

(aoq. A-p C.AraHacora)



flpeuzc - ra3 BJr err eHu e

oT 3aceAaHHe Ha
KareAp a " Opranuu Ha xLrMrrfl"
or 12.02.2018 r.
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Ha 12.02.2018r. ce IrpoBeAe 3aceAaH[re Ha KaTe,qpeHH{ CbBeT Ha KaTeApa

"opraHravna xtrutrfl". Kare4peHl{;rr cbBer e e.qHoKparHo pa3rxr4peH c npaBo Ha

rJlac c npo0. A-p Vltrux:r. I4natros I4saHon cbc 3anoBeA NsP33-634 or
09.02.2018r.

o6rq cbcraB 8. flpracrcrnar 7: ryo$. A-p Lrtruxu I,InaHon, Aorr. A-p

CroqHxa Hzrofloso, AoE. A-p Crena Crarxono, AorI.A-p Pyrraxua BaxarcKa, AorI.

A-p IInaueH AnreloB, AorI. A-p xtan llerpon, rJr. ac. A-p CrauarMup MaHoros.

Orcrcrsar 1: Aou. A-p Cone.a [aHro - orrycK.

Heo6xoArur,r 6pofi 3a rroJroxuTeJreH uz6op 4.

,{nenen pe4:

1. Y.re6Hr.r BbnpocLr

2. Ka4ponz Bbnpoclr

3. Texyrqrz Bbnpocr4.

flo r.l or AHesHr.rf, peA 6e pasueAaH orrrera 3a u3BbprxeH ara palora n
roroBHocrra 3a 3arqr{Ta Ha Aracepraur{oHHraf, rpyl Ha reMa: ,,AcuruerpurreH
cIrHTe3 ua N-crAbp)Kaulr xerepoquKJreHlr cbeAr{HeHlrfl c eArrH xerepoarou,,
Ha AOKrOpaHr Mapux rlenrosa c HayqeH pbKoBoAr4ren AorI. A-p croxnxa
Hur<orosa. HayunH{T pbKoBoAI,ITen I{3noxz cBoero craHoBr4rrre 3a AoKTopaHTa.

Ilpes [epl{oAa Ha roKropaHTypara My Bcr,rr{Kr4 Aefiuocra 14 ocHoBH v 3a&ailu,

3€LJIOXeHI{ B VrHAr4BUIyanHl]1,fl IInaH Ha AoKTOpaHTa ca r{3rrbJrHeHH. Hayvuuff



pbKoBoAI4TeJI rlpeAJloxu Aa ce rnacyBa MHoto Ao6pa oUeHKa 3a r{3BbprxeHaTa

pa6ora [pe3 rrepuo.{a Ha o6yuenuero

Cne4 o6ctxAaHe KareApeHl4rr cbBer eAr4HoAyrrrHo rrpr4e MHoro .qo6pa

orIeHKa Ha orrrera Ha AoKTopaHT Mapux fleHrona.

Peruenue: Kare4peHuf,T cbBer rrpeAnara Ha @axyrreruux cbBer ra
rpI,IeMe orqera Ha peAoBeH AoKropaHr Mapux llralaeHosa lleHxosa u

rrpeAJroxeHara MHoro 4o6pa orIeHKa rrpu arecra\r4flTa.

12.02.2018 r.
rp. flnor4un

flporor<onqr,rK:
(ac. A.Eoxunon)



IIJI OBAI,IB C KI,I YHIIB E P C LI TE T, 
O 
IIA I4 C IItfr XTTTT HAAP C KU "

XI,IMUIIE CKrI OAKI/JITE T

roAI,IruEH OTTIET

ua Mapua llnaueuoea IleHxoea

peroBeH AoKTopaHT B KareApa oprauuvna xurMvtfl, Xprpruqecru saxymer

3a nepproAa 03.2017 - 02.2018r.

Teua ua Ar,rceprarluoueH TpyA:

"AcnuerpuqeH cHHTe3 Ha N-cbA6pxaulr{ xerepoquKJrr4 c eAr4H xerepoaroM,,

I. Yqe6ua pa6ora rr rreAarorurrecKa AefiHocr

1. lloceu{euue Ha I,IHTeH3I,IBeH Kypc neKrl}ru c neKrop Prof. Dr. Francisco
Alonso valdes Ha reMa: "organic stereochemistry,,, [poBeAeH Ha zo-
21.04.2017r.

2. fIoceUeHLIe Ha I4HreH3I4BeH Kypc neKrlr{r4 ua Dr. Lorena Vidal Martinez na
TeMa: "Separation techniques: past, present and future", [poBeAeH rta 04-
05.05.2017r.

3. IlponexraHe Ha yrpaxHeHl4.a ro oprauuuua xr4Mt4fl cbc cryAeHrr4 or
c[eq[anHocr,,Auarpr3 r4 KoHrpol" II Kypc, peAoBHa Qopnaa ua o6yveurze.

4. 3anrpruen crax rro repusuxaqur Ha cTaHAapTHr4 MeTOAr,r kt BbTperuHo
na6oparopnu MeroAt4 3a r43rrr.rrBaHe, [poBeAeH BbB Sapnra 

,,Jlu6xep-

Xaycrepere Mapzqa" EOO!.
5. flponeAeHo rpaKrllqecxo o6yveHrre :a pa6ora c peHreHo6nyopecrleHreH

aHanr43aTop.

II. Pa6ora HaA ArrceprarlnoHeH TpyA

Karo AoKa3areJlcrBo 3a nonyr{eHl4Te I -S euranupouan-2- aMr,rHo
IIpOI{3BOAHI,1, CI,rHTe3I,IpaXMe

peaKr{rz{Ta Ha Leuckart or
| -(3,4 - gurraeroxcu$enun)upo nau-Z - awurua w ro
?r3xoAeH 3,4-gutrerorcaSeual aqeroH rrpe3

MexAI4HHo [onyqaBaFle na QopnaI4JIHo rlpot43BoAHo Ha KeroHa r{ [ocneABaula



xl{Aponra3a c 5N H2SO4. CuexrpanHr,rre AaHHrl
cTpyKTyp aT a Ha r{eneBr4Te C5eAr4 HeHr,rr.

Bgxa crIHTe3HpaHrI r,I3xoAHu cbeAkrleHzrfl, or Koprro
cbe.u4HeHms,. B pe3ynrar 6sxa [onyr{eHr4 9 Hoea

Aa ce nonyqaT KoMrrJreKcHr4

KOMIIJIeKCHLI c,bel.uHeHl4f, C

HarrbnHo rroTBbpAr,rxa

fioHu Ha Cu2n H Ni2*. B MoMeHTa rrpoAbnxaBa pa6orara rro craHTe3 Ha
KoMrrneKcHr4 cbeArlmeHnfl. c fiosz Ha Apyrr4 MeraJrr{.
B rrpeAl4rrrHr.r I{3cneABaHr4.rr e ycraHoBeHo, qe 3aMecreHr4Te r,2,3,4-
TerpaXI{ApOLI3OXLIHOII4HI4 rlpplTexaBar KoHTpaKTHnHa aKTT4BHOCT H Mofar Aa
IIOHI4XAT CNOHTAHHATA CbKPATATCNHA AKTI,IBHOCT HA fNATKOMYCKYNHLI
lpelapaTu, U3OIIH9aHI'I OT MI{IuKa, IIJIbX I4nI{ MOpcKo cBr{Hr{e. KarO BerrlecTBa C
no4o6uo 4eftcrnue ca rro3Hara narraBepr{H, rrpor{3BoAHoro My AporaBepHH
(no-spa), KaKro r.r MycKyJrHr4flr penaKcaHr Dimoxyline.
B ra3u Bpb3Ka, qacr or BelrlecrBara ca npeAocraBeHr.r 3a 6uororu.rur4
Ll3rrkrraHkrf, KbM MY-fIroBAprB Z EZOrOruqecKr{ Qaxynrer na fly.
Pa6ora Bbpxy Arceprarlr4oHHr4.,rr rpyA cBbp3aHa c peAaKr{ vu v oQoprrarue ua
nr4TeparypHr'r-s o6sop u qacr or eKcrrepr4MeHT.UrHara rracr.

IlpucmnI4xMe KbM aIII{JII{paHe rua l-(3,4-Ar{MeroKcu@eHun)uponau-2-aMr.rH 
Ao

roJlyqaBaHero Ha IleneBure aMVAll: N-(1 -(4,5-gvtMeroxcnQeuzn)npou aru-2-utr)-
2-(2-rterorccasenr'rn)aqeravrz4; N-(1-(4,5-Ar4MeroKcu0euran)uponan-2 -ur)-2-
(2,3-gu'eroxcu0euun)aqeraMLrA; N-( I -(4,5-Ar.rMeroKcaSenun)nponau_2_Hn)-
2-(2-ruoposeunn)aqeraMr4A; N-(l -(4,5-A,rMeroKca@euran)uponan-2 -utr)_2_(3_
xnopoQenun)aqerauraa;N-( l -(4,5 - gut,reroxcusennn)upou au_2_ut)_2_
QeHunaqeraMl4A u Ap.cbc c'orBerHlrre Kr.ceJrr{HHr,r xnopLrAr4 B [pucbcrBr.re Ha
TpLIeTLUIaMI{H. flpzcrtnuxMe KbM I{I,IKnrBa\LrflTa Ha anvrAr4Te [o peaKur4.rr Ha
Bischler-Napieralski B [pHcbcrBl4e Ha POCI3 .{o cborBerHr.rre r43oxr,rHoJrHHoBH
npor{3BoAHr,r.

Egxa orrrrrMrr3r.rpaHl4 peaKrluoHHure ycnoBu{ c rleJr nonyr{aBaHe Ha
MaKcuM€IJIutE 4o6Ian[ or IIeJIeBI{Te cbeAr.rHeHr{r, qpe3 Bb3MoxHo uafi-ua*x
6pofi cI4HTerI{qHI'I era[I4 Lr MuHvrMaJreH pil3xoA Ha Marep uaJrLru eHepr,f,.

HonouoryqeHr.rre cbeAr,rHeHufl ca rtpequcreHla qpe3 KoJroHHa xpoMarorp asux w
oxapaKrepu3hrpaHht c rexHl4re IR-, 'H- z t'C-N[t4R-cleKTpr4 

) a HaKpHCTnJrHr{Te
- 14 c TexHLITe TeMIIepaTypr4 Ha TorreHe.



III. Ily6.nurcaquu

1. fly6nzKyBaHa e cruruflHa reMa:

"Application of aziridines for the synthesis of isoquinoline derivatives,,,
M' Penkova*, S. Nikolova, Bulgarian Chemical Communications,
Volume 49, Special Issue G (pp.l05 _l t I) 2017

02.2018r.

rp. Ilnoa4r.rn AvI. lleurona /

Hay.reu pbKoBoAr{TeJr : .

/aoq.A-p C.Haxorosa/

loxropan r, .&



fl.no nq u nc Krr yH [r Bepc rrrer rrflaucuit Xu.ne nA a pcrcu,.
X[ru[.recxn Qarcy.nrer

CTAHOBrIIIIE
Ornocuo pa6orara rua Mapvrx llnaueuona fleuxoaa,

peAoBeH AoKTopaHT KbM Karelpa,,Opranuvnaxvrur4fl" arpxy Ar,rceprarl1flTa cLr
3a rlepl4oAa Mapr 2015 - Senpyapu 2018, ntn Bpb3xa c uefiHoro orr{r{cJrrBaHe

loxropanr Mapnx flnaueuoea IIeHroBa e 3arrr4cJreHa cbc 3aloBeA 3anoneA 1lb

P33/535 or 09.02.2015 roAI4Ha, o6racr Ha Br4crrre o6pa:onarlue 4.llpr.rpo4nu

HayKLI, MareMarl4Ka v zH$opuarura npoQecnoHiurHo HarrpaBneHlre 4.2.

Xnnalt'recxu HayKr,r, AoKTopcKa flpofpaMa oprauzvua xr4MLrfl, TeMa Ha

AHCeprarlZ^fira ,,Acuuerpr{rreH cr{HTe3 na N-crAbpxaqa xerepoqaKJra, c eAr4H

xerepoaroM", yrBbpAeHa or @C, rporoKon }lb 168 or 19.02.2015r.

ocHonnure 3aAaql4, IlocraBeHu B uHALtBLrAyanHH, rrJraH Ha AoKTopaHTa 3a rpr4Te

|OAUHI4 Ca LI3IISJIHeHI,I B OCHOBHI{ ITI4HkILI, a I4MeHHO:

1. Pa6ora rro ArrcepraquoHHrrfl TpyA:

o I4sebPIrIBaHe Ha nl4TeparypHo npoyr{BaHe u cr4creMarr431rpaHe Ha

H3TOqHUrIr.rre 3a cr,rHTe3a ua N-cr4bpxaqtr xerepoquKJreHr,r cbeAHHeHI4q

c CAI4H xerepoarou. OnucaHue I,I cucreMarr43Lrpa*e Ha [peAxoxAarrlr4Te

r{3cJreABaHlaf, B o6lacrra Ha acr,rMerpl4r{Hr{, cI4HTe3;

Wz6upaue Ha noAxor 3a rlpoBexAaHe Ha z3cneABaHero 3a acuMerpr4treH

cr4HTe3 Lr UO46rapaue Ha [oAxoAflrrla MeroAHKa 3a cr{HTe3a Ha N-
cbAbp x aqr{ xeTep oq r4Krrr4 c eAr,rH xeTep o aTo M ;

o6ocuonxa Ha vrc6pauute MeroAa kr MeroArrKr4 3a rrpoBexAaHe Ha

H3cneABaHero. I'IscreAsaHe Ha Bb3MoxHocrHTe 3a cr{HTe3 Ha HoBr{ MarrKH

N-crgtpNarrlr{ xereporluKnr4 ;

o Paspa6orKa u eKcnepI4MeHT€urHLt LrccneABaHlfl. Bbpxy caHTe3a Ha M€urKr4

xerepouI4KJII4 c €.U'IH xerepoaroM, T.e. oHHTe3 Ha a36pvl.]ffHhr;



. llposexAaHe Ha eKcrrepr.rMeHTkr Bbpxy orBap.rrHe Ha asvpkt0uHoBufl

IIpbcTeH, uonyqaBaHe Ha aMruHu I'I npl{noxeHl4eTo I4M 3a cLrHTe3 Ha H6BI4

IICT 14 IIICCT-IIJIEHHI4 XETEPOUI,IKNU C EAUH XETEPOATOM;

. rlposexAaHe Ha recroB e za 6uotorr4rrHa aKTr{BHocr Ha HoBononyrreHr,rre

cbeAuHeHr4.rI.

loxtopanrKara r,r3rrbJrHr-{ ocHoBHo Bcr4rrKH [ocor{eHr,r 3ap.,u or
r4HAuBuAyaJrHLrfl rIJIaH, Karo yMeHLI.[Ta fi s cuHre3a 3HarrureJrHo Ha[pe.qHaxa

rlpe3 TpI{Te roAI4Ha Ha AoKTopaHTypara. Maput lleHxosa yqacrBarxe Karo
aKTI{BeH I43cneAoBareJI u tloMararrre rtpu pa6orara Ha ALrrrnoMaHTHTe B
HayrIHaTa rpyna, KOeTO AOIIbJIHI{TeIHO .{OtIpI{Hece Sa O6OraTf,BaHe ua UeilUUre

3HaHlIr.

2. [oceulenrre Ha cleq[aJrlr3rrpaHu KypcoBe

Trft xaro creleHTa ,,4oKTop" e n o6pa3oBarenHo, ufo [oAqeprax Qaxra ue

.qoKTopaHTKara rlocerl4 Ha6op or I4HTeH3I4BHLI neKrIaoHHrr KypcoB e w o6yteuut,
n o6lacrra KaKTo Ha opraHarqHufl cr{HTe3, TaKa u Ha

ro,,BucoxoeSexrnnHa TerrHa xpoMarorpa$,ufl,,,

aHTI4oKcI4AaHTHa aKTI{BHocr no DPPH uero,qa", [o ,,Me4uquHcKa 6uoxvtwtptg,, c

c 6axananpra ,,Me4uqzHcKa 6aororuf,", ro ,,crnpeueHHr{ TeHAeHrIrr[ B

KJII'IHPIrIHara xr4Mvrfl", KypcoBe IIo aHfJll4itcxu, Aoplr v xvrMLrrtecKr4 crax tto
nepwQuralJ4fl Ha craHAaprul{ MeroAr4 r.r BbrperrrHo ra6oparopHr4 Mero ALr 3a

Iz3tII4TBaHe, npoBeAeH BbB Quprraa 
o'Jlu6xep-Xaycrepere 

Mapuqa,, Eoo[.
B ra:u Bpb3Ka, B Kpa-s ua o6yveHlIero cr4 roKropaHrKara Mapux flenxo3a
npw4o6u saArn6oqeHl'I Teoperl4r{Hl4 3HaHr{f, u upoQecuoHrurHr,r yMeHr.rfl B

AEMOHCTPIPA KAI{ECTBA U YMEHHf, 3A CAMOCTOflTEJIHO

LI3CneABaHe.

c rI equ€Lnpr 3krp aHu Kyp c o Be

ro ,,Onpe4etrure Ha

HayrlHara o6lacr, Karo

IrpoBexAaHe Ha HayqHo



3. IleaarorrrrrecKa gefi Hocr

flpes r43reKnoro BpeMe AoKTopaHr rleHxosa BoAerxe u y[paxHeHr4, rro
,,opranuu1a xLrMlkrfl" c laxalanpu, KaKTo 14 IIo ,,KruHIavHa xkrMkrfl,,, Koero

AOIbJIHI4TCJIHO SA4II6OUKT 3HAH:aflTA V YMCHLI'TA ft, CTTPAAHA C NOCNEIHATA

TorrKa or HayqHatapa6ora - [poBexAaHe na 6uororr,rrrHr,r pt3rrarraHr4fl.

B sarorro.IeHr{e, [peAnaraM Aa 6rle orr{r4cneHa

AoKTopaHTKara upu4o6ra pr3KJrroqureJreH orlI4T

r{3cneAoBareJr. Moqra orIeHKa 3a rl{JrocrHara

qacrHocr 3a rperara roAr,rHa e MHoro 4o6pa.

12.02.2018

flronArae

c npaBo Ha 3arrlr4Ta, rrfi xaro

KaTO XI4MI4K, frpe[oAaBaTen I,I

pa6ora rro Ar4ceprarlvrflTa 14 B

HayueHp6*oBoAr4ren: t*l
(aoq. A-p c. HrxJlona;



,{o {exaua
Ha XnurzqecKr4 $axynrer
IIY "fl.Xuleugapcru"
TYK

AOKJIAI

Or loq. A-p Ct. Huxorosa Arauacona,

pbKoB oAr4 TeJr KareApa Opranu -lrna xr4Mkrr

focuoAus flexau,

Ha saceAanue sa KareApeHl4.f, cbBer Ha KareApa ,,OpraHr4qHa xLtMktfl",

rrpoBe.{eHo Ha 12,02.2018r., ce pa3rneAa upeAJroxeHrzero peAoBeH AoKropaHr

Maptz,r. flnaueuona llenxoBa Aa6rAe orqucJreHa c [paBo Ha 3arru{Ta.

Mols @C aa yrBbpAu rlpeAnoxeHl,rero 3a orqr{cJr.rrBaHe c npaBo Ha 3arqr,rra

Ha peAoBeH AoKTopaHr Mapzx llraN{euosa fleHxosa.

Ilpunarau [penr4c-r43Brer{eHr,re or [poroKoJra Ha KC.

12.02.20t8r.

rp. fhon4rzn

PrxosoAr.rren KareApa:

(aoq. A-p C.Arauacoaa)



IIp e nn c - ra3BJr er{eH r{ e

oT 3aceAaHr{e Ha
KareAp a' oOpranzv 

Ha xtrvrltfl,,
or 12.02.2018 r.
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Ha 12.02.2018r. ce rpoBeAe 3aceAaHr.re Ha KareApeHr{fl cbBer Ha KareApa

"oprauuuHa xzM,4.a". Kare4peHl.flT cbBer e eAHoKparHo pa3rxr{peH c npaBo Ha

ulac c rpo0. A-p VItrusu I4eauos I4eaHon cbc 3anoBeA Nsp33-634 or
09.02.2018r.

06* cbcraB 8. rlpzcrcrnar 7: npoo. A-p vrtruxu I,Iaanoe, Aou. A-p
crognra H,Koroso, Ao!. A-p crena crarKoea, AorI. a-p pyuxsa BaxarcKa, Aou.

l-p llnarr,ren AHreloB, AorI. A-p ntan llerpon, rJr. ac. A-p CraHlaMarp MaHolon.
Orcrcrnar 1: Aou. ,u-p Conex flauro - orrrycK.

Heo6xoAravr 6pofi 3a nonoxurerreH uz6op 4.

.{neneH pe4:

1. Yqe6uu Bbnpocu

2. Ka4ponu Bbrrpocu

3. Texyrqu Bbrrpocu.

flo r.1 or AHeBHT{f, pe4 6eure puBrne AaHa Lr o6cr4eua pa6orara ua
peAoBeH AoKTopaHr Mapwf. IlnaMeHosa fleuxoea 3a Tpr4Te roAprHr,r or
AoKTopaHTypara. Eerue npeAJloxeHo AoKTopaHTa Aa ce orr{rrcJrr4 c npaBo Ha

3arrlr.rTa.

Ilpe4noxeHuero 6eme uracyBaHo eAHHoAyrxHo.

Peureuue: Kare4peHLrflT cbBer npeAJrara Ha @axyrreruur cbBer Aa

ortll4cnH C npaBo Ha 3aIrII4Ta peAoBeH AOKTOpaHT Mapux lllaueuona lleuxona.

12.02.2018 r.
rp. flnon4ran

llporoxonqr,rK:
(ac.A.EoNuron)



,{o f-n,{ercana
Ha XuuuqecKlr Saxynrer
upz IIY "fI. Xvreu4apcrz"

AOKxAA

or Aor{. 4-p HraHa r{zuruena
PrrosoArareJr Ha Kare.qpa @rrsuxox vvrvrfl.

f-u,{exau,

Mou, Aa BHecere 3a piBrnexAaHe Ha @C rraon6ara Ha aczcreHT
BanHua Bacureaa Koruena 3a Bb3craHoBrBaHero ir Karo peAoBeH

AoKropaHr, cqvrrano or 01. 03. 201 8 r.
Banusa Bacurena Korqena e AoKTopaHT B KareApara rlo

HanpaBne:ntte: 4. flpnpo4nvr :oayKLr, MareMarLIKa u nu$oprvratuxa, 4.2
XuuuqecKlr HayKLr, AoKTopcKa [porpaua XvuzrrHa KLIHeTI{Ka H KaraIILI3.

Teuara Ha Aucepra\vflTa e: "CuHme3 u KamaltumuqHa aKmu*Hocm
ua uudueudyanuu Lt cMeceHooxcuduu cucmelwu Ha npexoduu uemanu sa
oKucrumeJtHo pa3zpacrcdaue Ha opzaHuuHu 3cuvtbpcumeru 6b6 eodu c
usnor36aHe Ha pcenuuHu oKucrumetlt" c HayHeH pbKoBoAI,ITen - AoII. A-p
Maput KocraAuHosa Cro.f, HoBa.

flpunaranr llpororor or KC JVs 2 or 15. 02. 201 8 r.

15.02.2018 r.
fluosAzs MqCBA



Ilpeunc - rrcBrerleHue

or 3aceAaHI,Ie Ha Kar. Ouszroxvtv.krs.

ilPOTOKOJI Nq2

,{nec, 15.02.2018 r. s KareApa @uerroxvrMr4fl.ce rpoBeAe Kare4peH cbBer.

flpncrcrear: AorI. A-p H. ,{nnauena, rpoQ. AH B. ,{enuen, npoQ. a-P
l4.l4rianor,, AoII.a-p M.CrotHoBa, rJI. ac. A-p A.flerpon, ac. B. Koluena, xI,IMLIK

M. feoprveBa,xuMuK H. ,{enuesa. OrcrcrBa ac. fI. Krn.reBa - B Iraafiquncrso .

Kare4penuf,T cbBer [porerre npu cneAHus AHeBeH peA:

1. Yqe6nra Bbrlpoctl

2. Ka4ponu

3. PasHu

flo r.1..............

flor.2. AorI.A-p H. ,{nl,rueBa, pbKoBo.quren rar. @usuKoxI4MI{, [peAcraBu

Ha KC uol6ara Ha ac. Basuna Bacurena Korqena 3a Bb3craHoBrBaHe Ha

peAoBHara fi gorropaHrypa or 01.03.2018 r. Mon6ara 6eure rpuera or BcI{rrKLI

qJreHoBe Ha KaTeApaTa.

flo r.3

/(
Ilporoxorunx: 

1W-i15.02.2018 r.

( M. feopruena )



[o PEKTOPA

HA

lry "[AI4c vfrt rulrcHAAPC KI{"

MOJIEA
OT

Banuga Bacuresa Koffiega- peAoBeH AoroopaHT KbM KareApa @usuxoxr.rMr,rfl KbM

Xuuuqecrnx (Darynrer npr,r fIY "Ilancr,rfi Xnnenaapcxr4" no HanpaBJre:etue 4.2 XHMH.{ecxn
Ha)mlr, AorcropcKa nporpaMa "XuMuqHa Kr4HerHKa u Kararu3" c Ha)rqeH pbKoBoAr4TeJr
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До Декана на ХФ 

на ПУ ”П. Хилендарски” 

гр. Пловдив 
 

Д О К Л А Д 
 

От доц. д-р Кирил Симитчиев, 

Ръководител на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия при Химически факултет 

 

Уважаеми г-н Декан, 

На 13.02.2018 г. се проведе заседание на разширен катедрен съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия, на основание на Заповед на Ректора Р33-498 

от 02.02.2018, във връзка с откриване на процедура за защита на дисертационен труд за 

научната степен „доктор“  на редовен докторант към катедра Аналитична химия и 

компютърна химия – Стефка Руменова Начкова по 

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

Професионално направление:  4.2. Химически науки,   

докторска програма "Аналитична химия".  

с дисертационен труд на тема: 

„Компютърни методи за интерпретация на 13С ЯМР спектри на природни 

съединения“  

с научен ръководител проф. д.н. Пламен Николов Пенчев.  

За обсъждане на проекта за дисертационен труд, катедреният съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия бе еднократно разширен със следните 

хабилитирани лица: 

1. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов – ПУ ”Паисий Хилендарски”, Област на ВО: 4. 

Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. 

Химически науки; Научна специалност: Органична химия. 
 

Разширеният катедрен съвет изслуша презентацията на докторант Стефка Начкова и 

проведе предварително обсъждане на представения дисертационен труд. Отправените 

въпроси, отговорите на докторанта, препоръките и изказванията на присъстващите са 

представени в съответния протокол към доклада. 
 

Разширеният катедрен съвет взе следните решения: 

1. Представеният дисертационен труд по обем и съдържание напълно отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника на ПУ и специфичните изисквания на 

ХФ за научната и образователна степен „доктор“. Единодушно гласува мнение за 

разкриване, на процедура за защита на дисертацията на докторант Стефка Руменова 

Начкова. 

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

Професионално направление:  4.2. Химически науки,   

Докторска програма "Аналитична химия".  



2 
 

2. Предлага следната дата за защита на дисертационния труд: 15 Юни 2018 г.  

 

3. По предложение на Ръководителя на КАХКХ, разширеният катедрен съвет обсъди и 

прие единодушно предложение за членове на научно жури за защита на 

дисертационния труд за придобиване на ОНС „Доктор“, както следва: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.н. Васил Драгомиров Симеонов, СУ “Св. Климент Охридски” (пенсионер), 

Област на ВО: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.2. Химически науки; Научна специалност: Аналитична химия.  

2. Проф. д.н. Иван Петков Бангов,  ШУ “Епископ Константин Преславски” 

(пенсионер), Област на ВО: 4. Природни науки, математика и информатика; 

Професионално направление: 4.2. Химически науки; Научна специалност: 

Теоретична химия.  

3. Проф. д-р Николай Георгиев Василев, ИОХ с ЦФ към БАН, София, Област на ВО: 

4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. 

Химически науки; Научна специалност: Органична химия. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.н. Пламен Николов Пенчев, кат. „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Област на ВО: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.2. Химически науки; Научна специалност: Аналитична химия 

2. Доц. д-р Николай Тодоров Кочев, кат. „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“ , Област на ВО: 4. Природни науки, 

математика и информатика; Професионално направление: 4.6. Информатика и 

компютърни науки; Научна специалност: Теоретична химия. 

Резервни членове: 

1. Проф. д.н. Георги Николов Андреев, ПУ ”Паисий Хилендарски” (пенсионер), Област 

на ВО: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.2. Химически науки; Научна специалност: Органична химия 

(пенсионер от 2011 г ) (външен) 

2. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов – кат. „Органична химия“, Химически факултет, 

ПУ ”Паисий Хилендарски”, Област на ВО: 4. Природни науки, математика и 

информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки; Научна 

специалност: Органична химия. (вътрешен) 

 

Моля Факултетният съвет на ХФ да утвърди представените по-горе решения на КС на 

разширения катедрен съвет на КАХКХ.   

Прилагам препис извлечение от заседание на КС на КАХКХ. 

 

 

15.02.2018   ръководител КАХКХ:…………………………….. 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение 
       от заседание на катедра  

“Аналитична химия и компютърна химия” 
       от 13.02.2018 
       
  

ПРОТОКОЛ № 3 
 
 

 На 13.02.2018 се проведе заседание на разширен катедрен съвет на катедра 
“Аналитична химия и компютърна химия” на основание на Заповед на Ректора Р33-498 от 
02.02.2018 г. 

  
Общ състав 12 
Присъстват 12 
Необходим брой за положителен избор 7 
Присъстват: 
доц. д-р Кирил Симитчиев 
проф.дн Пламен Пенчев 
доц. д-р Веселин Кметов 
доц.д-р Виолета Стефанова 
доц. д-р Николай Кочев 
доц.д-р Пламен Ангелов 
гл.ас. д-р Огнян Пукалов 
гл.ас. д-р Деяна Георгиева 
гл.ас.д-р Веселина Паскалева 
гл.ас.д-р Атанас Терзийски 
гл.ас.д-р Евелина Върбанова 
ас.д-р Слава Цонева 
 
Дневен ред: 
 
1. Предзащита на дисертационния труд на Стефка Руменова Начкова, редовен 

докторант, с научен ръководител проф.дн Пламен Пенчев на тема: 
„Компютърни методи за интерпретация на 13С ЯМР спектри на природни 

съединения“  
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия) 
За придобиване на образователна и научна степен „доктор” 
2. Гласуване на предложение за откриване на процедура за присъждане на 

образователна и научна степен “доктор” по научна специалност Аналитична химия 
3. Предложение за научно жури 
 

По първа точка от дневния ред доц. Симитчиев даде думата на Стефка Начкова да 
представи своето експозе. След представянето беше открита дискусия. 

 
 По втора точка от дневния ред беше подложено на гласуване предложението за 

откриване на процедура за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия) 

 
 Предложението се прие с 12 гласа “за”. 



 По трета точка от дневния ред за научно жури бяха предложени:  
Външни: 
1. Проф.д-р Николай Георгиев Василев – Институт по Органична химия с Център по 
Фитохимия към БАН, София 
Област на ВО: 4 Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 
4.2 Химически науки; (Органична химия). 
2.Проф. дн Иван Петков Бангов – пенсионер, Шуменски университет "Епископ Константин 
Преславски" 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.2 Химични науки, научна специалност (Теоретична химия) 
3. Проф. дн Васил Драгомиров Симеонов - пенсионер, СУ “Св. Климент Охридски” 
 Област на ВО: 4 Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 
4.2 Химически науки (Аналитична химия).  
Вътрешни: 
4. Доц. д-р  Николай Тодоров Кочев - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика) 
5. Проф. дхн Пламен Николов Пенчев - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.2 Химични науки (Аналитична химия)) 

Резерви: 
Външни: Проф. дхн Георги Николов Андреев – пенсионер, ПУ „Паисий Хилендарски” 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.2 Химични науки (Органична химия) 
Вътрешни: Доц.д-р Пламен Ангелов Ангелов - ПУ "Паисий Хилендарски" 
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.2 Химични науки (Органична химия) 

 
Предложена е дата за защита на 15.06.2018. 

 
 Предложенията се гласуваха и приеха с 12 гласа “за”. 
 

 
 
13.02.2018   Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 

      Ръководител КАХКХ 
        /доц. д-р К. Симитчиев/ 
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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 13 Февруари 2018 г., беше обсъдено кадровото състояние на 

катедрата с оглед осигуряването на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, 

че академичният състав е претоварен. През последните години общият брой на 

часовете аудиторна заетост надвишава 5500 часа. Въпреки мерките, които вече 

традиционно се вземат за оптимизиране на заетостта на преподавателите, като 

сливане на лекционни курсове и обединяване на малки групи студенти от различни 

специалности в сборни групи за провеждане на упражнения, натовареността на 

академичния състав остава сред най-високите в Химическия факултет (средната 

планувана аудиторна заетост на преподавателите на основен трудов договор в КАХКХ 

за академичната 2017/2018 е 462 часа). 

В момента академичният състав на КАХКХ е 11 преподаватели на основен 

трудов договор. От тях 5 са на постоянни трудови договори на длъжност „главен 

асистент“ и един на позиция „асистент“ с временен договор. Асистентите провеждат 

практическо обучение в различни направления: компютърни дисциплини 

(включително 3 курса със студенти от Биологически и Филологически факултети), 

статистика и метрология, химиметрия; пробоподготовка и методи за разделяне и 

концентриране; аналитична химия (включително 7 курса със студенти от Биологически 

факултет); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от Биологически 

факултет),  анализ на лекарствени вещества I част, клинични анализи; контрол и 

управление на качеството на химичните изпитвания, нормативни документи и 

регулации при анализ и контрол; атмосферна химия. В КАХКХ също така се провеждат и 

практически занятия в направление „математика“ от хабилитирани преподаватели от 

катедрата. 

За академичната 2017/2018 г. общият брой на часовете от практически занятия 

(семинари и упражнения) надхвърлят 2800 часа. За да осигури провеждането на 

практическите занятия, през настоящата учебна година е привлечена гл. ас. д-р 

Йорданка Стефанова от катедра ОНХМОХ, която взема 150 часа упражнения със 

студенти от специалности Биология и Молекулярна биология 1-ви курс. През текущата 



академична година в КАХКХ се провеждат и практически занятия от редовни 

докторанти и хонорувани преподаватели – общо 265 часа. 

Очаква се броят на часовете за практически занятия в КАХКХ да се увеличи при 

стартиране на новата специалност Медицинска Физика от Физико-технологичния 

факултет.  

Не на последно място трябва да се отбележи, че всички главни асистенти (с 

изключение на избраните през 2017 година гл. ас. д-р В. Паскалева и гл. ас. д-р 

Е. Върбанова) водят и лекционни курсове. 

Представените данни показват, че броят на асистентите в катедрата е 

недостатъчен за осигуряване на практическото обучение на студентите.  

Във връзка с това КС обсъди и единодушно прие предложение за обявяване на 

конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление – 4.2. Химични науки (Аналитична химия) със срок 2 (два) месеца от 

датата на обявяване в Държавен вестник. 

Надявам се, че ФС ще подкрепи направеното предложение. 

 

Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет. 

 

15.02.2018                          Ръководител КАХКХ 

доц. д-р Кирил Симитчиев 

 
 

 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 13.02.2018 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 13.02.2018 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 11 
Присъстват 11 
Необходим брой за положителен избор 7 
 
Дневен ред: 
1. Предзащита на докторант Стефка Начкова 
2. Учебни въпроси 
3. Кадрови въпроси 
4. Текущи въпроси 
 
По точка 3.1 от  дневния ред беше обсъдено предложението да бъде 

обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление – 4.2. Химични науки 

(Аналитична химия) със срок 2 (два) месеца от датата на обявяване в 

Държавен вестник.  

 

Предложението се гласува и прие с 11 гласа „за” 
 

13.02.2018    Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

       



!o leraHa
Ha XrarvrutrecKrir Saryn'rer
IIY "Il.Xuleu4apcxu"
TYK

AOKJIAA

Or lou. A-p Croxur<a AranacoBa,

pbKoBoAr4Ten KareApa OpranurrHa xlrMrafl

Iocno4zH,{exaH,

Molg Aa BHecere BbB @axymetHza cbBer pelrreHr4ero, [plrero Ha

3aceAaHI,Ie Ha Kate4peHurfl, cbBer, cbcrof,Jr ce Ha 12.02.2018r. (uporoKoJr Nl 290)

3a AOrrbJrHUTeJrHlr qacoBe Ha xoHopyBaHr{Te npeloAaBareJrr{ :

- Muua Mzxaftroea To4opoaa xoHopyBaH acr{creHr c 105 .claca

yrrpaxHeH Ltfl tro Op ranu vH a xLrMr4fl;

- 3rarouupa Llaauona Hoexona (150 .r.) - yupaxHeHr4, uo BuoopraHr,rrrHa

xr{Mr.rfl ra crnpervreHHrl xpoMaTorpascxn MeToAr{.

12.02.2018r.

rp. llnon4un

Prxono4uren KareApa:

(gou. A-p C.AraHacona)



IIp erzc - n3 Brer{eHr.re

oT 3aceAaHr{e Ha

KareAp a "Op ranra.r Ha xr4MLrfl"
or 12.02.2018 r.

[porono"rr J\] 290

Ha 12.02.2018r. ce rpoBe.qe 3aceAaHlre Ha KareApeHr{f, cbBer Ha KareApa

"oprauuvHa xr4Mr.rr". Kare4peHr{rr cbBer e eAHoKparHo pa3ur,rpeH c rrpaBo Ha

rJrac c rpo0. A-p VItwrs:r. I4naHos I4eaHoe cbc 3anoBeA }lep33-634 or
09.02.2018r.

o6u cbcraB 8. flpucrcrnar 7: npo0. A-p r4trulrg LrsaLroB, AorI. A-p

Crosnxa Hnrcolon?, Ao(. A-p Crena Crarxos?, AoU. A-p pyurxna EaxalcKa, AorI.

A-p [Inarraes AHreroB, AorI. A-p Xau llerpon, rJr. ac. A-p Craru,rMr4p Masoron.

Orcrcrnar 1: AorI. A-p Colex [aHro - orrrycK.

Heo6xo4ravr 6pofi 3a rroJroxr,rreJreH uz6op 4.

,{ueneH pe4:

l. Y.{e6uu Bbnpoctr

2. Kalpou, Bbrrpocu

3. Texyrqu Bbrrpocr{.

rlo r.2 or AHeBHufl, pel 6eue o6crgeno rpeAnoxeHrirero 3a xoHopyBaHu

rperoAaBareJrH 3a Bropr{ ceMecrbp ua yue6H ara 2017 1201 g r.:

- Muua Muxafiroea To4opona xoHopyBaH acr,rcreHr c 105 qaca

ynpaxHeHlrf, rro OpraHrav Ha xkrMufl;

- 3narouupaWvaruoBa Hosxona (150 u.) - yrpaxHeHkrfl no EzoopraHr{qHa

xHMufl u CrupeueHHr.r xpoMarorpaQcrz MeroAr{.



flpe4noxeHr4ero 6erue rnacyBaHo eAlrHoAytxHo.

Peureuue: Kare4peHr,rrr cbBer rrpeAnara Ha @arynreruux cbBer Aa

lpl{eMe HarIpaBeHLITe npeAJloxeHl{.fl 3a xoHopyBaHH npenoAaBaTeJrr4.

12.02.2018 r.
rp. Ilroe4ran

IlporoxoJrrrr.rK:
(ac.A.EoNranon)



,{o u,reHoaere ua @C

sa Xnnuqecrun Saxyrrer

AOKJIAI
or Aou. A-p BecenuH KNteros

.{exan Ha XHN,ta.Iecrur $arcy,rrer

YsaxaeN{H qJIeHoBe ua @C,

Bre apura c ocr4ryprBaHe ua yue6Hara AefiHocr [pe3 BTopH ceMecrbp Ha

yve6uara 201712018 roAuua, rpeAnaraM La 6's1ar xoHopyBaHn c,rleAHure

IIpeIIoAaBaTenH:

- rpo$. A-p fa,'IHHa Togopona flennuapoea - 20 qaca yrpaxHeHu, ro

Ancut4rrnlrHara "fIpaKTr4Ka" cbc cryAeHTH or cneuuanHoct,,MeguquHcKa

XUMAfl,,;

- Aorr. A-p I4nanra I4eaHosa Tpuuroacrca-MeHAesa - 20 qaca ynpaxHeHl,Ifl no

Aucrrr4nnuHara "flparcTr,rKa" cbc cryAeHTH or c[eut4anHocr,,MeAuuHHcKa

XI'IMAfl,,;

- Aorl. A-p llerrco HeAqrxos ,{eHee - 20 qaca y[paxHeHlu no AHcuHlrAHara

" flpamu xa" ctc ctyAe HTI4 or c neuilan Hocr,,Meguqt4 HcKa xvMnfr" ;

- r.rHx. Arasacrca feoprueea flaHqesa 65 qaca yrpaxHeHa, tlo

AucrlurrJrr4Hara "flpaxrr4Ka" cbc cryAeHTIi or cneuua,'IHoct,oMeAhuHHcKa

xvtuvlfl";

- fiaan CnrrreoHosa Curr.reoHosa - 100 qaca ynpaxHeHur no AuuuficKH e3hK.

l9 tpeepyapra 2018 roa. .(ercaH ua X(D:

(gou. a-p B. Knaeroa)




