
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „бакалавър” 

през 2022 година 

 

 

І. Специалност “Химия” - редовно и задочно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 20 юли и 20 септември 2022 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Проф. дхн Пламен Пенчев 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

 

ІІ. Специалност “Медицинска химия” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 19 юли и 19 септември 2022 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Веселин Кметов 

Членове: 

1. Проф. д-р Гинка Антова 

2. Проф. д-р Илиян Иванов 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

5. Доц. д-р Румяна Бакалска 

6. Доц. д-р Нина Димчева 

7. Доц. д-р Георги Патронов 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

 

ІІІ. Специалност “Компютърна химия” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 21 юли и 21 септември 2022 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Мария Стоянова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

7. Доц. д-р Николай Кочев 

8. Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

9. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

 

ІV. Специалност “Химия с маркетинг” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 21 юли и 21 септември 2022 год. 



КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Мария Стоянова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

7. Доц. д-р Теофана Димитрова 

8. Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

9. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

 

V. Специалност “Анализ и контрол” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 21 юли и 21 септември 2022 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Мария Стоянова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

7. Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

9. Гл. ас. д-р Станимир Манолов 

 

VІ. Специалност “Химия и английски език” и “Биология и химия”- редовно и задочно 

обучение. 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 20 юли и 20 септември 2022 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Проф. дхн Пламен Пенчев 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Стоянка Атанасова 

5. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Антоанета Ангелачева 

8. Доц. д-р Йорданка Стефанова 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „магистър” 

през 2022 година 
 

 

I. Специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 20 септември и 26 

октомври 2022 год. 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:   1. Проф. дхн Пламен Николов Пенчев 

2. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

3. Доц. д-р Николай Тодоров Кочев 

 

II. Специалност „Фармацевтична химия” – задочно обучение на 22 юли и 30 

септември 2022 год. 

Председател:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Членове:   1. Проф. Илиян Иванов Иванов 

   2. Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

   3. Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова 

   4. Гл. ас. д-р Антония Георгиева Илиева 

   5. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 

 

III. Специалност „Хранителна химия” – редовно и задочно обучение на 22 юли и 30 

септември 2022 год. 

Председател:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Членове:   1. Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

2. Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова 

3. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

4. Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева 

 

IV. Специалност „Химия и екология” – задочно обучение на 21 септември и 20 

октомври 2022 год. 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:   1. Доц. д-р Георги Иванов Патронов 

 2. Проф. д-р Диана Атанасова Кирин 

3. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

4. Гл. ас. д-р Мариана Филипова Шопова 

 



V. Специалност „Обучението по химия в училище“ – редовно и задочно обучение на 

22 юли и 27 септември 2022 год. 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:   1. Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова 

2. Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

3. Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

4. Елена Тодорова Божинова-Стефанова – учител по химия (I 

ПКС) 



 

Предложение 

за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна професионална 

квалификация „Учител по химия” на 22 юли и 27 септември 2022 год., в състав: 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:   1. Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова 

2. Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

3. Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

4. Елена Тодорова Божинова-Стефанова – учител по химия (I 

ПКС) 

 



Ao AeKaHa Ha XO

nph nY "naxcxi Xraexgapcxu"

Tyr

AO KN AA

or Ao.l. A-p Kvrpnn Crmrnrea

PbxoBoAxrer Ha KareApa "Axaartlrqxa xuMAA u xomnrctupna xraarn"

YBaxaeMh r-H AeKaH,

Ha eace4axlre xa Kare4pexrn c'baer Ha KareApa "Axaauruqxa xuMu+ u KoMnrcTbpHa
xnnna", npooeAeHo no4 $oprvrara xa Nxrepner-6a3h paHa xox$epexrxa Bp'b3Ka Ha

26.OL.2O22 r., 6axa o6cugexr x eAr4HoAyruHo npr,rerr (10 raaca ,,za"l cae4xure yve6xr
nporpaMr:

Yve6Ha nporpana no ul6rpaeanara AhcqunnhHara ,,AHonu3 Hd net<opcmeeHu cpedcmea"
3a Marxcrbpcxa nporpaMa ,,Oa pnaaqeerrv x a xutaue" , peAoBHo o6yvexre (3O/0/30);

Yve6Ha nporparua no ua6rpaeruara AAc\AnnAHara ,,AHonus Ho nexopcmeeHu cpedcmea "
3a Marhclbpct<a nporpaMa,,Oapmaqearurxa xuMAA ", aa4ouxo o6yvexue G5/O/Lsl;
Vve6xa nporparvra no ua6rpaennara AhcLlxnn14Hara ,,QSAR- modenupaHe Ha xonuqecmaeHo

eptzxo nexcdy cmpyr<mypo u duonozuqno oKmueHocm " aa aaarncrupc(a nporpaMa

,,Oapruraqeerrv x a xumvta", peAoBHo o6yveure (3O/0/O);

Y,re6xa nporpattrra no us6rpaeruara AxcqxnnxHara ,,QSAR- ModenupoHe Ho xonuqecmeeHo

epozxo nexdy cmpyxmypo u duonoeuqHd oKmueHocm " aa marrcrupcKa nporpaMa

,,Oapmaqearrv u a xumna" ,3aAoqHo o6y,lex rae (15/O/Ol

Mons nocoqeHnre yue6nra nporpaM!.,t Aa 6bAar BHeceHh 3a yrBbpxAagaxe or OC Ha XO.

flp!4naraM npenhc-h3BreqeHxe or nporoKona Ha KareApeHrn cbBer u yve6xrre
nporpaMh.

27.07.2022 t. PbKoBoAhren KAXKX:

Aoq. A-p Knpnn Cnrantunea



flpenuc-ra:ueveHr.re or 3aceAaur.re

Ha KaTeApeHn r cbBeT Ha KaTeApa

"Anaarntrqua xI{MIm L KoMnrompna xrauur"
or 26.01.2022

IPOTOKOI Ne 2

Ha 26.01.2022 r. ce [poBeAe 3ace,{aHr.re Ha KareApeHa, cbBer Ha KareApa

"Anarlrrr.r.rua xuMvs. ,t KoM[rcTbpHa xuuut", [poBe.qeHo no4 rfopuara ua
uu'repuer-6asrpaua rou$epeHrHa Bpb3Ka.

O6rq clcran: 12

flpncrcrna:r : 10

Orcrcrsar: ac. Acc Xpucrosona - KoMaH,(r,rpoBKa nrr Bneua, Ancrpur u
npoO.AH fhauen flenqen - [opaAH 3.qpaBocJ]oBHo npr4rrxHr,r

.(xenen peq:

1. Z:6op Ha pbxoBoar.rreJr Ha Kare,qpara

2. Yse6uu Bbrrpocu

3. Teryrru Blnpoclr

flo roqra 2.1 6.rxa o6ct4euu cJreAHr,rre yve6ur.r nporpalru:
. Yqe6ua nporpaMa rro ra:6r.rpaeuara ArrcqlrrJrr,tHara ,Ananus Ha

re Kapcmaet u cpedcmea" 3a Marr{crtpcKa flporpaMa,,Oapuaqenruuua xunaul",

PeAoBHo o6y.reHue (30/0/30);
. y.re6Ha nporprua no rns6upaeuara Aucrlr{flnrrHara ,,Aua.nus Ha

neKapcmseHu cpelcmaa " 3a Marr,rcrtpcra uporpatra ,,(Dapuaqenluvua xuurlx ",
3a.qoqHo o6yreuue ( 15i0l15);
o Y.re6Ha nporpaMa no u:6upaeuara Ar.rcqrrrlrr.rHara ,,QSAR- nodenupane
Ha Ko,,tuqecmaeHs oW3Ka nemdy cmpyKmypa u duonoeuqua axmueruocm " ga

Marr,rcrapcKa nporpaua ,,(DapuarreBTr4qHa xr,tMur", pe.qonuo o6yueuue (30/0/0);
. Yqe6na nporpaMa no us6upaenara ,u.rcur{nJrr.rHara ,,QSAR- uodenupane
Ha KoJtuqecmoeHa 6W3Ka te*dy cmpyKmypa u fuonozuqna axmuenocm " sa

Marlrcrlpcxa flporpaMa ,,Oap*raqearuvua xuunr", 3aAoqHo o6yrenue ( I 5/0/0).

flporpaurre 6rxa rnacynaurr u npnerrr c 10 uaca,,aa".

26.01.2022 flpo'rororupa,r:

lTI. Ea,ra6anosa./
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 България 4000  гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24;  Централа: (032) 261 261 
  Декан: (032) 261 402  факс (032) 261 403   e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg 

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Анализ на лекарствени средства  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

I 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Кирил Симитчиев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по Анализ на лекарствени средства е студентите от МП Фармацевтична 

химия да придобият теоретични и практични познания относно химичните изпитвания, 

свързани с осигуряване качеството и безопасността на фармацевтичните продукти. 

Провежданото обучение обхваща знания и умения, които са необходими за прилагане на 

настоящата действаща фармакопея в Р. България (Европейската фармакопея). Курсът 

включва запознаване с основните методи за предварителна подготовка на лекарствени 

проби за анализ. Задълбочено се разглеждат набор от нехроматографски методи за анализ 

на лекарствени вещества – както класически (титриметрия), така и съвременни 

инструментални техники, включващи методите на атомната и молекулната спектроскопия. 

Приложението на посочените аналитични методики е ориентирано в две основни 

направления – определяне на активни лекарствени съставки и анализ на нежелани 

(регулирани) съпътстващи компоненти, влизащи в състава на търговски фармацевтични 

продукти. 

Курсът по  Анализ на лекарствени средства надгражда задължителната дисциплина 

„Хроматографски методи във фармацевтичния анализ“, разглеждаща хроматографските 

подходи за качествена идентификация и количествено определяне на компонентите на 

фармацевтични продукти. Същевременно придобитите знания в настоящия курс допълват 

материала изучаван в дисциплината „Фармацевтично законодателство“, по отношение на 

запознаване със структурата на Европейската фармакопея като нормативен документ и 

регулаторните органи на национално и международно ниво, имащи отношение към 

контрола на качеството и безопасността на лекарствените средства. 

 
Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 

1. Ще знаят: 

 Изискванията, регламентирани в нормативни документи, необходими за осигуряване 
на качеството на фармацевтичните продукти;  

 Предимствата и ограниченията на класическите аналитични методи, прилагани за 
изследване на лекарствени вещества: методи за качествена идентификация, 
базирани на образуването на цветни комплексни съединения или малкоразтворими 
вещества; титриметрични методи; 

 Предимствата и ограниченията на нехроматографските инструментални методи, 
прилагани за анализ на лекарствени вещества: пламъково атомно-емисионна 
спектрометрия; атомно-абсорционна спектрометрия с пламъков и електротермичен 
атомизатор; оптико-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма; 
масспектрометрия с  индуктивно свързана плазма; вибрационна спектроскопия; 
електронна спектроскопия в ултавиолетовата и видимата област на спектъра и 
органична масспектрометрия; 

 Как да изберат подходящ метод за анализ на активно лекарствено вещество или 
контролиран съпътстващ компонент. 

 

2. Ще могат: 

 Да приготвят реактиви и стандартни разтвори, необходими за провеждането на 
анализ на лекарствени вещества; 
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 Да намират, тълкуват, реализират и верифицират методики за анализ, описани в 
Европейската фармакопея; 

 Да провеждат процедури на разтваряне на търговски фармацевтични продукти; 
 Да изолират активни лекарствени вещества от съпътстващи компоненти; 
 Да прилагат класически аналитични методи (титриметрия) и съвременни 

инструментални техники (атомна и молекулна спектроскопия, органична 
масспектрометрия) за анализ на фармацевтични продукти; 

 Да изчисляват и представят резултатите от измерване с нужната метрологична 
компетентност;  

 Да осъществят контрол на качеството на лекарствени средства в съответствие със 
съществуващите нормативни документи. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа),  

 Лабораторни упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа (индивидуални 
самостоятелни задачи) 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Хроматографски 

методи във фармацевтичния анализ и Фармацевтично законодателство. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да са запознати с основните групи лекарствени вещества, прилагани в хуманната 
медицина; 

 Да са усвоили общоприетите термини и концепции на химичната метрология,  както и 
основните статистически подходи за обработка на резултатите от химичните 
изпитвания; 

 Да са запознати с основните процедури на предварителна подготовка на проби -
разтваряне, разреждане, разделяне и концентриране; 

 Да са запознати с принципите на химичния анализ, провеждан чрез титриметрични 
методи, атомна и молекулна спектроскопия; 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Стабилност на лекарствените продукти, Фотохимична стабилност на ЛВ 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Анализ на лекарствени средства обхваща следните основни тематични 

направления – (1) запознаване с действащите нормативни документи за регулация на 

лекарствените вещества в Р България и Европейския Съюз; (2) изучаване на подходи за 

предварителна подготовка на фармацевтичните проби; (3) запознаване с методите за 

качествена идентификация на активни лекарствени компоненти и гранични изпитвания на 

онечиствания съгласно изискванията на Европейската фармакопея; (4) приложение на 

класически аналитични методи (титриметрия) и съвременни нехроматографски 

инструментални техники (атомна и молекулна спектроскопия, органична масспектрометрия) 

за качествен и количествен анализ на лекарствени вещества и контрол на нежелани 

съпътстващи компоненти. В курсът задълбочено се разглеждат критичните моменти в 
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методите за анализ (пречещи влияния), дискутира се подходящия избор на калибрационна 

стратегия при прилагането на инструменталните техники, обръща се внимание за 

необходимостта от валидиране или верифициране на използвания метод. 

Упражненията са разработени с цел студентите да придобият умения и опит за 

решаването на практически задачи, свързани с контрола на качеството на фармацевтичните 

продукти: избор на подходящ аналитичен метод и оптимизиране на условията за 

провеждането му. Студентите разработват конкретни аналитични задачи, усвояват 

основните методи и техники за качествен и количествен анализ на лекарствени вещества, 

зададени в Европейската фармакопея и застъпени в лекционния курс. В упражненията, 

касаещи молекулна спектроскопия и органична масспектрометрия, е включена и 

интерпретация на спектри, налични от спектрални бази данни. 

Изготвянето на протоколи не е задължително, но студентите се поощряват да имат 

собствена лабораторна тетрадка за записки, която при тяхно желание може периодично да 

се проверява и заверява от преподавател. 
 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ААннааллиизз  ннаа  ллееккааррссттввееннии  ссррееддссттвваа  

тема часове 

1. Контрол на качеството, ефективността и безопасността на фармацевтичните 
продукти – нормативни документи и контролни органи в Република България и 
Европейския Съюз. Функция на Международния съвет за хармонизиране на 
техническите изисквания за фармацевтични продукти за хуманна употреба (ICH). 
Систематизация на методите за качествен и количествен анализ на лекарствени 
вещества съгласно Европейската фармакопея. 

2  

2. Дозови форми на лекарствените вещества. Химичен състав на помощните 

вещества – пълнители, свързващи материали, смазочни материали, дезинтегратори, 

лекарствени обвивки, консерванти, стабилизатори, оцветители и овкусители.  

1 

3. Подходи за качествено идентифициране на активни лекарствени компоненти и 
гранични изпитвания по отношение на онечиствания от съпътстващи вещества.  

1  

4. Предварителна подготовка на лекарствените проби за анализ. Методи за 

разделяне и концентриране на активните вещества в многокомпонентни 

фармацевтични продукти или на активното вещество от съпътстващите компоненти 

– приложение на течно-течната  и твърдофазната екстракция. 

4  

5. Титриметрични методи, използвани за контрол на активни вещества и примесни 

компоненти. Киселинно-основно титруване (ацидиметрия и алкалиметрия във 

водна и неводна среда). Редоксиметрия (цериметрия, йодометрия/йодиметрия). 

Комплексометрия. Утаечно титруване (аргентометрия). Метод на Karl-Fischer за 

определяне на водно съдържание. 

4 

6. Разработване и валидиране на метод за анализ на лекарствени вещества. Избор 

на калибрационна стратегия при инструментален анализ – външна калибрация, 

метод на стандартната добавка, метод на вътрешния стандарт.  

2  
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7. Инфрачервена спектроскопия в средната ИЧ област и Раман спектроскопия – 

приложение за качествена идентификация и определяне на полиморфната форма 

на лекарствени вещества.  

2 

8. Инфрачервена спектроскопия в близката ИЧ област на спектъра (NIR) – 

аналитични характеристики на метода и приложения при анализа на лекарствени 

вещества. 

2  

9. Спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област (електронна UV-VIS 

и флуоресцентна спектроскопия). Подходи за количествен анализ на 

еднокомпоментни и многокомпонентни лекарствени продукти. 

4 

10. Приложение на пламъковата атомно-емисионна (FAES), пламъковата атомно-

абсорбционна (FAAS) и електротермичната атомно-абсорбционна спектрометрия 

(ETAAS) за елементен анализ. Определяне на активни компоненти и онечиствания 

във фармацевтични продукти. 

2 

11. Плазмена спектрометрия (оптико-емисионна: ICP-OES и масспектрометрия: 

ICP-MS). Възможности на инструменталните методите за многоелементен следови 

анализ – контрол на онечиствания от химични елементи в лекарствените вещества. 

2  

12. Органична масспектрометрия – йонизационни източници и мас-филтърни 

системи. Хибридни техники (газова и течна хроматография в комбинация с 

масспектрометрична детекция), използвани при анализа на лекарствени вещества. 

4 

Общ брой часове: 30  

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

Възлагане и проверка на индивидуални самостоятелни задачи в рамките на учебния 

семестър. 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ААннааллиизз  ннаа  ллееккааррссттввееннии  ввеещщеессттвваа  --  ІІ  ччаасстт    

тема часове 

I Занятие – Екстракционни методи за подготовка на лекарствени вещества, 
предхождащи инструменталния анализ – изолиране на сулфаметоксазол и 
триметоприм от таблетки ко-тримоксазол. 

5 

II Занятие – Титрувални методи за количествен анализ на активни лекарствени 
вещества – определяне на ацетилсалицилова киселина и метамизол натрий в 
таблетки за перорална употреба.  

5 

III Занятие – Приложение на Инфрачервената и Раман спектроскопия за 
идентификация на лекарствени вещества – качествена идентификация на 
парацетамол в таблетки за перорална употреба. 

5 

IV Занятие – Електронна спектроскопия (Спектрофотометрия) – приложение за 
количествен анализ на активни вещества в лекарствените средства – определяне на 
съдържанието на парацетамол в крайни фармацевтични продукти чрез използване на 
литературни данни за специфична абсорбируемост. 

5  
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V Занятие - Пламъкова атомна емисия и пламъкова атомна абсорбция – приложение 
за количествен елементен анализ (съдържание на Na и K в инфузионни разтвори; 
микроминерали в ефервесцентни витамини; Zn в Zn-инсулинови суспензии). 

5 

VI Занятие – Възможности на органичната масспектрометрия за анализ на 
лекарствени вещества – интерпретация на спектри, регистрирани с единични и 
тандемни мас-филтърни системи. 

5  

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

На студентите ще бъдат възложени индивидуални самостоятелни задачи (курсова работа), 
обхващащи материала от учебното съдържание на дисциплината. Списъкът с индивидуални 
задачи за всеки студент ще бъде оповестен до 3-та седмица на семестъра. Курсовата работа 
трябва да се предаде от студентите в писмен вид до 14-та седмица от семестъра. 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с оборудване за провеждане на количествен титриметричен и 
спектрален анализ, в това число: поточна система за дейонизирана вода; нагревателни 
уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ; набор от 
делителни фунии; установки за дестилация; центрофуга; сушилня; клатачна машина; 
вортекс хомогенизатор; пневматични пипети; реактиви за качествен и количествен 
анализ с клас “химически чисти за анализ“. 

 Тегловна лаборатория: 4 бр. аналитични везни (с прецизност до 0.0001g) и 1 техн. везна. 
 Катедрата е оборудвана със съвременна апаратура за атомен спектрален анализ: 

(1) FAES/FAAS Thermo Scientific iCE 3000, (2) ETAAS Perkin Elmer Zeeman 5100, (3) MP-AES 
Agilent 4200, (4) ICP-OES Thermo Scientific iCAP 6300 Duo, (5) ICP-MS  Agilen 7700. 

 Апаратура за електронна спектроскопия в УВ-Вид област: 2 броя спектрофотометри ONDA 
UV-30 SCAN. 

  Апаратура за вибрационна спектроскопия: (1) VERTEX 70 FT-IR spectrometer (Bruker Optics) 
и (2) Раман спектрометър RAM II (Bruker Optics), окомплектован допълнително с 
микроскоп RamanScope (Bruker Optics). 

 Апаратура за хроматографски и масспектрометричен анализ: GC-MS/MS TSQ 9000 Thermo 
Scientific. 

 Потенциометри и рН-метри - 2 бр. 
 Уред за определяне на температурата на топене SMP10 – 1 бр.  
 На разположение на студентите са 4 бр. компютърни системи и MS Office софтуер за 

обработка на аналитичната информация и изготвяне на анализни протоколи. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

К. Симитчиев 
Свитък лекционен курс - 
разпечатка и електронна версия 

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

2021 

 European Pharmacopoeia, 10th ed. 
European Directorate for 
the Quality of Medicines & 
HealthCare 

2020 

M. Akash, K. Rehman Essentials of Pharmaceutical Analysis Springer 2020 

https://students.uni-plovdiv.net/
https://students.uni-plovdiv.net/
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D. Watson Pharmaceutical analysis, 5th ed. Elsevier 2020 

A. Moffat, M. 
Osselton, B. Widdop 

Clark’s analysis of drug and poisons Pharmaceutical Press 2011 

Р. Борисова Основи на химичния анализ Водолей 2009 

Г. Aндреев. Молекулна Спектроскопия Изд. ПУ 2010 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка лекционна тема от програмата се представя като мултимедийна презентация, 

което спомага за по-доброто онагледяване на разглеждания теоретичен материал. 

Студентите предварително имат възможност да получат в електронен формат свитъка със 

слайдове от следващите лекции. Студентите разработват курсова работа, която се оценява и 

участва във формирането на крайната оценка по дисциплината. 

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

за целта учебни и научно-изследователски лаборатории. По време на упражненията 

студентите придобиват нужните умения за успешната реализация на широк набор от методи 

за анализ на лекарствени вещества под методическото ръководство на асистентите. 

Предвидени са 6 задължителни упражнения по Анализ на лекарствени средства с 
времетраене 5 часа. Занятията включват: 

 теоретични разяснения; решаване на изчислителни задачи; интерпретация на 
спектри, налични от база данни  

 експериментална част - индивидуални или групови аналитични задачи  

 обработка и тълкуване на получените резултати 
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат и помощни 

материали за самостоятелна подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите (след 

регистрация чрез оторизираща система на ПУ: е-портал) на интернет страницата на ПУ на 

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

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма e включена курсовата работа, зададена като 
самостоятелни задачи на студентите, която се предава в писмена форма и се оценява.  

Крайният семестриален изпит се провежда под формата на пасивен тест (30 въпроса), 
включващ всички теми от учебната програма. Всеки въпрос има пет отговора, от които само 
един е верен.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултат от 
самостоятелна курсова работа и резултат от крайния тестови изпит. 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 поставянето на оценката. 

Всички писмени работи (курсови работи и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  
 

доц. д-р Кирил Симитчиев........................... 

http://students.uni-plovdiv.net/
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Целта на курса по Анализ на лекарствени средства е студентите от МП Фармацевтична 

химия да придобият теоретични и практични познания относно химичните изпитвания, 

свързани с осигуряване качеството и безопасността на фармацевтичните продукти. 

Провежданото обучение обхваща знания и умения, които са необходими за прилагане на 

настоящата действаща фармакопея в Р. България (Европейската фармакопея). Курсът 

включва запознаване с основните методи за предварителна подготовка на лекарствени 

проби за анализ. Задълбочено се разглеждат набор от нехроматографски методи за анализ 

на лекарствени вещества – както класически (титриметрия), така и съвременни 

инструментални техники, включващи методите на атомната и молекулната спектроскопия. 

Приложението на посочените аналитични методики е ориентирано в две основни 

направления – определяне на активни лекарствени съставки и анализ на нежелани 

(регулирани) съпътстващи компоненти, влизащи в състава на търговски фармацевтични 

продукти. 

Курсът по  Анализ на лекарствени средства надгражда задължителната дисциплина 

„Хроматографски методи във фармацевтичния анализ“, разглеждаща хроматографските 

подходи за качествена идентификация и количествено определяне на компонентите на 

фармацевтични продукти. Същевременно придобитите знания в настоящия курс допълват 

материала изучаван в дисциплината „Фармацевтично законодателство“, по отношение на 

запознаване със структурата на Европейската фармакопея като нормативен документ и 

регулаторните органи на национално и международно ниво, имащи отношение към 

контрола на качеството и безопасността на лекарствените средства. 

 
Компетенции 

Успешно завършилите обучението по тази дисциплина: 
 

1. Ще знаят: 

 Изискванията, регламентирани в нормативни документи, необходими за осигуряване 
на качеството на фармацевтичните продукти;  

 Предимствата и ограниченията на класическите аналитични методи, прилагани за 
изследване на лекарствени вещества: методи за качествена идентификация, 
базирани на образуването на цветни комплексни съединения или малкоразтворими 
вещества; титриметрични методи; 

 Предимствата и ограниченията на нехроматографските инструментални методи, 
прилагани за анализ на лекарствени вещества: пламъково атомно-емисионна 
спектрометрия; атомно-абсорционна спектрометрия с пламъков и електротермичен 
атомизатор; оптико-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма; 
масспектрометрия с  индуктивно свързана плазма; вибрационна спектроскопия; 
електронна спектроскопия в ултавиолетовата и видимата област на спектъра и 
органична масспектрометрия; 

 Как да изберат подходящ метод за анализ на активно лекарствено вещество или 
контролиран съпътстващ компонент. 

 

2. Ще могат: 

 Да приготвят реактиви и стандартни разтвори, необходими за провеждането на 
анализ на лекарствени вещества; 
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 Да намират, тълкуват, реализират и верифицират методики за анализ, описани в 
Европейската фармакопея; 

 Да провеждат процедури на разтваряне на търговски фармацевтични продукти; 
 Да изолират активни лекарствени вещества от съпътстващи компоненти; 
 Да прилагат класически аналитични методи (титриметрия) и съвременни 

инструментални техники (атомна и молекулна спектроскопия) за анализ на 
фармацевтични продукти; 

 Да изчисляват и представят резултатите от измерване с нужната метрологична 
компетентност;  

 Да осъществят контрол на качеството на лекарствени средства в съответствие със 
съществуващите нормативни документи. 

 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (15 часа),  

 Лабораторни упражнения (15 часа) 
 

Извънаудиторно:  120 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Курсова работа (индивидуални 
самостоятелни задачи) 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Хроматографски 

методи във фармацевтичния анализ и Фармацевтично законодателство. 

Студентите трябва да имат познания по следните теми: 

 Да са запознати с основните групи лекарствени вещества, прилагани в хуманната 
медицина; 

 Да са усвоили общоприетите термини и концепции на химичната метрология,  както и 
основните статистически подходи за обработка на резултатите от химичните 
изпитвания; 

 Да са запознати с основните процедури на предварителна подготовка на проби -
разтваряне, разреждане, разделяне и концентриране; 

 Да са запознати с принципите на химичния анализ, провеждан чрез титриметрични 
методи, атомна и молекулна спектроскопия; 

 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

Стабилност на лекарствените продукти, Фотохимична стабилност на ЛВ 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Курсът по Анализ на лекарствени средства обхваща следните основни тематични 

направления – (1) запознаване с действащите нормативни документи за регулация на 

лекарствените вещества в Р България и Европейския Съюз; (2) изучаване на подходи за 

предварителна подготовка на фармацевтичните проби; (3) приложение на класически 

аналитични методи (титриметрия) и съвременни нехроматографски инструментални техники 

(атомна и молекулна спектроскопия) за качествен и количествен анализ на лекарствени 

вещества и контрол на нежелани съпътстващи компоненти. В курсът задълбочено се 

разглеждат критичните моменти в методите за анализ (пречещи влияния), дискутира се 

подходящия избор на калибрационна стратегия при прилагането на инструменталните 
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техники, обръща се внимание за необходимостта от валидиране или верифициране на 

използвания метод. 

Упражненията са разработени с цел студентите да придобият умения и опит за 

решаването на практически задачи, свързани с контрола на качеството на фармацевтичните 

продукти: избор на подходящ аналитичен метод и оптимизиране на условията за 

провеждането му. Студентите разработват конкретни аналитични задачи, усвояват 

основните методи и техники за качествен и количествен анализ на лекарствени вещества, 

зададени в Европейската фармакопея и застъпени в лекционния курс. В упражненията, 

касаещи молекулна спектроскопия е включена и интерпретация на спектри, налични от 

спектрални бази данни. 

Изготвянето на протоколи не е задължително, но студентите се поощряват да имат 

собствена лабораторна тетрадка за записки, която при тяхно желание може периодично да 

се проверява и заверява от преподавател. 
 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии  ААннааллиизз  ннаа  ллееккааррссттввееннии  ссррееддссттвваа  

тема часове 

1. Контрол на качеството, ефективността и безопасността на фармацевтичните 
продукти – нормативни документи и контролни органи в Република България и 
Европейския Съюз. Функция на Международния съвет за хармонизиране на 
техническите изисквания за фармацевтични продукти за хуманна употреба (ICH). 
Систематизация на методите за качествен и количествен анализ на лекарствени 
вещества съгласно Европейската фармакопея. 

2  

2. Предварителна подготовка на лекарствените проби за анализ. Методи за 

разделяне и концентриране на активните вещества в многокомпонентни 

фармацевтични продукти или на активното вещество от съпътстващите компоненти 

– приложение на течно-течната  и твърдофазната екстракция. 

3  

3. Титриметрични методи, използвани за контрол на активни вещества и примесни 

компоненти. Киселинно-основно титруване (ацидиметрия и алкалиметрия във 

водна и неводна среда). Метод на Karl-Fischer за определяне на водно съдържание. 

2 

4. Разработване и валидиране на метод за анализ на лекарствени вещества.  1  

5. Инфрачервена спектроскопия в средната ИЧ област и Раман спектроскопия – 

приложение за качествена идентификация и определяне на полиморфната форма 

на лекарствени вещества.  

2 

6. Инфрачервена спектроскопия в близката ИЧ област на спектъра (NIR) – 

аналитични характеристики на метода и приложения при анализа на лекарствени 

вещества. 

1  

7. Електронна UV-VIS спектроскопия. Подходи за количествен анализ на 

еднокомпоментни и многокомпонентни лекарствени продукти. 

2 
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8. Приложение на пламъковата атомно-емисионна (FAES) и пламъковата атомно-

абсорбционна (FAAS) спектрометрия за елементен анализ. Определяне на активни 

компоненти и онечиствания във фармацевтични продукти. 

1 

9. Плазмена спектрометрия (оптико-емисионна: ICP-OES и масспектрометрия: 

ICP-MS). Възможности на инструменталните методите за многоелементен следови 

анализ – контрол на онечиствания от химични елементи в лекарствените вещества. 

1 

Общ брой часове: 15  

 

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

Възлагане и проверка на индивидуални самостоятелни задачи в рамките на учебния 

семестър. 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  ппоо  ААннааллиизз  ннаа  ллееккааррссттввееннии  ввеещщеессттвваа  --  ІІ  ччаасстт    

тема часове 

I Занятие – Приложение на Инфрачервената и Раман спектроскопия за 
идентификация на лекарствени вещества – качествена идентификация на 
парацетамол в таблетки за перорална употреба. 

5 

II Занятие – Електронна спектроскопия (Спектрофотометрия) – приложение за 
количествен анализ на активни вещества в лекарствените средства – определяне на 
съдържанието на парацетамол в крайни фармацевтични продукти чрез използване на 
литературни данни за специфична абсорбируемост. 

5  

III Занятие - Пламъкова атомна емисия и пламъкова атомна абсорбция – приложение 
за количествен елементен анализ (съдържание на Na и K в инфузионни разтвори; 
микроминерали в ефервесцентни витамини; Zn в Zn-инсулинови суспензии). 

5 

Общ брой часове: 15 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

На студентите ще бъдат възложени индивидуални самостоятелни задачи (курсова работа), 
обхващащи материала от учебното съдържание на дисциплината. Курсовата работа трябва 
да се предаде от студентите в писмен вид до края на учебния семестър. 
 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 Лаборатории, снабдени с оборудване за провеждане на количествен титриметричен и 
спектрален анализ, в това число: поточна система за дейонизирана вода; нагревателни 
уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ; набор от 
делителни фунии; установки за дестилация; центрофуга; сушилня; клатачна машина; 
вортекс хомогенизатор; пневматични пипети; реактиви за качествен и количествен 
анализ с клас “химически чисти за анализ“. 

 Тегловна лаборатория: 4 бр. аналитични везни (с прецизност до 0.0001g) и 1 техн. везна. 
 Катедрата е оборудвана със съвременна апаратура за атомен спектрален анализ: 

(1) FAES/FAAS Thermo Scientific iCE 3000, (2) ETAAS Perkin Elmer Zeeman 5100, (3) MP-AES 
Agilent 4200, (4) ICP-OES Thermo Scientific iCAP 6300 Duo, (5) ICP-MS  Agilen 7700. 
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 Апаратура за електронна спектроскопия в УВ-Вид област: 2 броя спектрофотометри ONDA 
UV-30 SCAN. 

  Апаратура за вибрационна спектроскопия: (1) VERTEX 70 FT-IR spectrometer (Bruker Optics) 
и (2) Раман спектрометър RAM II (Bruker Optics), окомплектован допълнително с 
микроскоп RamanScope (Bruker Optics). 

 Потенциометри и рН-метри - 2 бр. 
 Уред за определяне на температурата на топене SMP10 – 1 бр.  
 На разположение на студентите са 4 бр. компютърни системи и MS Office софтуер за 

обработка на аналитичната информация и изготвяне на анализни протоколи. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 

К. Симитчиев 
Свитък лекционен курс - 
разпечатка и електронна версия 

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

2021 

 European Pharmacopoeia, 10th ed. 
European Directorate for 
the Quality of Medicines & 
HealthCare 

2020 

M. Akash, K. Rehman Essentials of Pharmaceutical Analysis Springer 2020 

D. Watson Pharmaceutical analysis, 5th ed. Elsevier 2020 

A. Moffat, M. 
Osselton, B. Widdop 

Clark’s analysis of drug and poisons Pharmaceutical Press 2011 

Р. Борисова Основи на химичния анализ Водолей 2009 

Г. Aндреев. Молекулна Спектроскопия Изд. ПУ 2010 
 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка лекционна тема от програмата се представя като мултимедийна презентация, 

което спомага за по-доброто онагледяване на разглеждания теоретичен материал. 

Студентите предварително имат възможност да получат в електронен формат свитъка със 

слайдове от следващите лекции. Студентите разработват курсова работа, която се оценява и 

участва във формирането на крайната оценка по дисциплината. 

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

за целта учебни и научно-изследователски лаборатории. По време на упражненията 

студентите придобиват нужните умения за успешната реализация на най-често използваните 

методи за анализ на лекарствени вещества под методическото ръководство на асистентите. 

Предвидени са 3 задължителни упражнения по Анализ на лекарствени средства с 
времетраене 5 часа. Занятията включват: 

 теоретични разяснения; решаване на изчислителни задачи; интерпретация на 
спектри, налични от база данни  

 експериментална част - индивидуални или групови аналитични задачи  

 обработка и тълкуване на получените резултати 
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат и помощни 

материали за самостоятелна подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите (след 

регистрация чрез оторизираща система на ПУ: е-портал) на интернет страницата на ПУ на 

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

https://students.uni-plovdiv.net/
https://students.uni-plovdiv.net/
http://students.uni-plovdiv.net/
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ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

В рамките на учебната програма e включена курсовата работа, зададена като 
самостоятелни задачи на студентите, която се предава в писмена форма и се оценява.  

Крайният семестриален изпит се провежда под формата на пасивен тест (30 въпроса), 
включващ всички теми от учебната програма. Всеки въпрос има пет отговора, от които само 
един е верен.  

Крайната оценка по дисциплината се формира от 2 компонента: резултат от 
самостоятелна курсова работа и резултат от крайния тестови изпит. 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 поставянето на оценката. 

Всички писмени работи (курсови работи и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  
 

доц. д-р Кирил Симитчиев........................... 



1 

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

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

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и биологична активност  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

II 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

3 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Дисциплината "QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и 

биологична активност” запознава студентите с класическите и съвременните подходи за 

откриване на количествена връзка между химическа структура и биологична активност 

(популярна като QSAR). QSAR подходите са ключов инструмент на химичната информатика 

при търсене и прогнозиране на нови лекарствени средства и биологично активни вещества 

на база свойствата на вече известните такива. QSAR моделирането предлага набор от 

алтернативни решения на проблема, основани на анализи на химическата структура от една 

страна и от друга - на различни молекулни дескриптори като хидрофобност, електронни 

свойства, топология, геометрични дескриптори, молекулна рефракция, стерични ефекти и 

др. 

Курсът разглежда класическите уравнения на Хамет, популярния метод на Ханч, 

изграден върху данните за електронните и хидрофобните свойства на молекулата и 

методите базирани на адитивни схеми. Също така в курса са представени съвременните 

тенденции на химичната информатика за 2D-QSAR, 3D-QSAR и 4D-QSAR моделиране. В курса 

се акцентира на добрите практики при създаване и валидиране на QSAR модели в 

съответствие с официалните изисквания на OECD. За да усвоят методите QSAR, в началото на 

курса студентите ще бъдат запознати с основните методи на химичната информатика:  

структурно представяне, изчисляване на различни класове молекулни дескриптори, избор на 

подходящи множества от дескриптори и основните начини за създаване на модели въз 

основа на избраните дескриптори.  

Придобитите умения за компютърно моделиране съответстват на съвременните 

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

нови химични вещества с практическо приложение.  

  
 

Компетенции 

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

 основните методи за структурно представяне и съответстващите им класове 
молекулни дескриптори  

 основните подходи за линейно и нелинейно моделиране  
 класически методи за QSAR анализ: уравнения на Хамет, метод на Ханч 
 съвременни методи за 2D-QSAR, 3D-QSAR и 4D-QSAR 
 добрите практики при създаване и валидиране на QSPR/QSAR модели 

 
 
2. Ще могат: 

  да създават линейни и нелинейни модели на физико-химични свойства и биологична 
активност;  

 да осъществяват класически QSPR/QSAR анализ 
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ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 30 ч. 

 Лекции (30 часа) 

  
 

Извънаудиторно:  60 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 

 Курсова работа 
 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,  

Математика 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основни познания по органична химия и органичен синтез 
 основни знания по математика 
 основни познания по химична информатика са желателни 

 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 20 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 
 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 
 ОС Windows (академични лицензи ) 
 MS Office (академични лицензи ) 
 редактори за структурна информация: IsisDraw, ACDLABS 
 RasMol – специализирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения, 
 TINKER - специализирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 
 PCModel 9.1 специализирана програма за моделиране с метода на молекулната 

механика. 
 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 
 R - система за статистическо моделиране 
 Jupyter Notebook – система за електронни „тефтери“ за поточна обработка на 

информация, базирана на скриптове   
 JBSMM - софтуерна система за изчисляване на молекулни дескриптори и създаване на 

QSAR/QSPR модели 
 Weka – система за статистическо моделиране 
 KNIME – аналитична платформа за обработка на данни 
 ToxTree - софтуер за моделиране на токсичност 
 Ambit2 – софтуерна система по химична информатика, която поддържа търсене в 

химични бази данни, обработка и анализ на структурна информация, QSAR/QSPR 
моделиране и др. 

 
 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  
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Курсът по QSAR моделиране дава задълбочени знания на студентите за класическите 

QSAR подходи и съвременните методи на химичната информатика при моделиране на 

биологична активност въз основа на топологични и геометрични молекулни дескриптори. 

Курсът е базиран на добрите практики за създаване и валидиране на QSAR модели 

препоръчани в официалната документация на OECD. В лекционния материал се разглеждат 

методa на Ханч и съвременните подходи за 2D, 3D и 4D QSAR моделиране. В началото на 

курса е включен блок лекции въвеждащи основополагащите принципи на химичната 

информатика: представяне и обработката на структурна информация, изчисляване на 

молекулни дескриптори, избор на работни извадки от химически обекти и подходящи 

дескриптори, създаване и статистическо валидиране на модели. 

 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    QQSSAARR  --  ммооддееллииррааннее  ннаа  ккооллииччеессттввееннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ссттррууккттуурраа  ии  ббииооллооггииччннаа  

ааккттииввнноосстт    

Тема часове 

1. Въведение в химичната информатика I част. 

Основни химически обекти. Представяне на химични структури и химични 

реакции. Топологични представяния и линейни нотации. 3D структурни 

представяния. Моделиране на молекулна геометрия. Молекулни повърхности. 

Конформационен анализ. 

5 

2. Въведение в химичната информатика II част. 

Молекулни дескриптори – обща класификация. Конституционни дескриптори. 

Топологични индекси. Геометрични дескриптори. Електоростатични дескриптори. 

Автокорелационни дескриптори. Регресионни методи. Адитивни схеми. 

5 

3. Основни етапи при разработка на лекарства. Приложения на Химичната 

информатика при разработката на лекарства. SRC - корелации ‘структура – 

отклик’.  

2 

4. Основни понятия и принципи на съвременните концепции за биологична 

активност. Фактори, влияещи върху активността на съединението. Принципи на 

измерването и представянето на биологичната активност.  

2 

5. Класически QSAR методи I част.  

Уравнение на Хамет. Интерпретация на електронните ефекти при органичните 

реакции. Приложения на уравненията на Хамет. Ограничения и подобрения на 

уравненията на Хамет. 

3 

6. Класически QSAR методи II част.  3 
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Хидрофобен параметър и значението му за биологичната активност. Коефициенти 

на разпределение. Методи за определяне на LogP и рKa. Отчитане на стеричните 

ефекти. Подход на Тафт. Стеримолни параметри. Молекулната рефракция като 

стеричен параметър. 

7. Класически QSAR методи III част. 

Методология на Ханч и Фуджита. Адитивен подход на Фрий-Уилсън. Подход на 

Топлис. 

2 

8. Съвременни нормативни изисквания за QSAR моделиране залегнали в 

документацията на OECD. Валидиране на  QSAR модел.  Определяне на област на 

приложимост на QSAR модел. 

3 

9. 2D-QSAR методи. Нелинейни методи. 3D-QSAR методи. Метод CoMFA - 

сравнителен анализ на молекулните полета. nD-QSAR методи. 

2 

10. Лигандно и рецептърно базирани подходи при разработката на лекарства. 

Приложения на метода на молекулната динамика. Свързване на молекули 

(docking). Профил на лиганд. Виртуален скрининг. 

3 

Общ брой часове: 30 

 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  QQSSAARR  --  ммооддееллииррааннее  ннаа  ккооллииччеессттввееннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ссттррууккттуурраа  ии  ббииооллооггииччннаа  

ааккттииввнноосстт  

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и множество 
задания за домашна работа.  
Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 
задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 
тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 
университета, създаване на бази данни и QSAR/QSPR модели и др. Материалите и софтуера 
за самостоятелна подготовка са достъпни от специализираните web страници на курса, както 
и от допълнителни ресурси с химически бази данни и други информационни източници по 
Интернет.  
 
 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
Н. Кочев Свитък лекционен курс - електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 
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T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics Basic Concepts and 
Methods 

Wiley-VCH Verlag 
GmbH 

2018 

J. Gasteiger (Ed.) Handbook of Chemoinformatics Vol. 1, 2, 
3, 4. 

WILEY-VCH Verlag 
GmbH 

2003 

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

2003 

R. Todeschini, V. 
Consonni; 

Handbook of Molecular Descriptors  
 

WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co 

2000 

В. Симеонов Принципи на обработка на химичните 
данни 

Издателство СУ, 
София 

2000 

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

D. Massart, B. 
Vandenginste, S. 
Deming, Y. Michotte, L. 
Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал.  

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка и курсова работа. 

Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, 

структурна и химична информация, софтуер и други помощни материали за самостоятелна 

подготовка) са достъпни за студентите на интернет страницата на ПУ на адрес:  

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

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Практическите аспекти на усвояването на преподавания материал се определят от 
оценката на курсовата работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит – тест с активни и пасивни въпроси, включващ 
всички теми от учебната програма.  

  
Оценката се изчислява по следната формула: 

25% от оценката на Курсовата работа + 75% от оценката от семестриалния тест 
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 
запознаят с мотивите за поставената оценка. 

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

 

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

http://students.uni-plovdiv.bg/
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

 
У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Аналитична химия и компютърна химия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Фармацевтична химия (задочно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и биологична активност  

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем  

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Магистър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

първа 

ССееммеессттъърр  

II 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

3 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Николай Кочев 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Дисциплината "QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и 

биологична активност” запознава студентите с класическите и съвременните подходи за 

откриване на количествена връзка между химическа структура и биологична активност 

(популярна като QSAR). QSAR подходите са ключов инструмент на химичната информатика 

при търсене и прогнозиране на нови лекарствени средства и биологично активни вещества 

на база свойствата на вече известните такива. QSAR моделирането предлага набор от 

алтернативни решения на проблема, основани на анализи на химическата структура от една 

страна и от друга - на различни молекулни дескриптори като хидрофобност, електронни 

свойства, топология, геометрични дескриптори, молекулна рефракция, стерични ефекти и 

др. 

Курсът разглежда класическите уравнения на Хамет, популярния метод на Ханч, 

изграден върху данните за електронните и хидрофобните свойства на молекулата и 

методите базирани на адитивни схеми. Също така в курса са представени съвременните 

тенденции на химичната информатика за 2D-QSAR, 3D-QSAR и 4D-QSAR моделиране. В курса 

се акцентира на добрите практики при създаване и валидиране на QSAR модели в 

съответствие с официалните изисквания на OECD. За да усвоят методите QSAR, в началото на 

курса студентите ще бъдат запознати с основните методи на химичната информатика:  

структурно представяне, изчисляване на различни класове молекулни дескриптори, избор на 

подходящи множества от дескриптори и основните начини за създаване на модели въз 

основа на избраните дескриптори.  

Придобитите умения за компютърно моделиране съответстват на съвременните 

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

нови химични вещества с практическо приложение.   

  
 

Компетенции 

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

 основните методи за структурно представяне и съответстващите им класове 
молекулни дескриптори  

 основните подходи за линейно и нелинейно моделиране  
 класически методи за QSAR анализ: уравнения на Хамет, метод на Ханч 
 съвременни методи за 2D-QSAR, 3D-QSAR и 4D-QSAR 
 добрите практики при създаване и валидиране на QSPR/QSAR модели 

 
 
2. Ще могат: 

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

 да осъществяват класически QSPR/QSAR анализ 
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ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 15 ч. 

 Лекции (15 часа) 

  
 

Извънаудиторно:  75 ч. 

 Самостоятелна подготовка 

 Консултации 

 Курсова работа 
 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия,  

Математика 

Студентите трябва да имат познания и умения по следните теми: 

 основни познания по органична химия и органичен синтез 
 основни знания по математика 
 основни познания по химична информатика са желателни 

 
 

ППррееппоорръъччааннии  ииззббииррааееммии  ппррооггррааммннии  ккооммппооннееннттии  

 

 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

 2 компютърни зали: 20 бр. компютри свързани в обща вътрешна мрежа 
 сървъри: общо 4 специализирани компютърни системи 
 ОС Windows (академични лицензи ) 
 MS Office (академични лицензи ) 
 редактори за структурна информация: IsisDraw, ACDLABS 
 RasMol – специализирана програма за визуализация на 3D стрктурите на химични 

съединения, 
 TINKER - специализирана програма за моделиране с метода на молекулната механика. 
 PCModel 9.1 специализирана програма за моделиране с метода на молекулната 

механика. 
 CACTVS – система за представяне и обработка на стуктурна информация и 

физикохимични свойства 
 R - система за статистическо моделиране   
 Jupyter Notebook – система за електронни „тефтери“ за поточна обработка на 

информация, базирана на скриптове   
 JBSMM - софтуерна система за изчисляване на молекулни дескриптори и създаване на 

QSAR/QSPR модели 
 Weka – система за статистическо моделиране 
 KNIME – аналитична платформа за обработка на данни 
 ToxTree - софтуер за моделиране на токсичност 
 Ambit2 – софтуерна система по химична информатика, която поддържа търсене в 

химични бази данни, обработка и анализ на структурна информация, QSAR/QSPR 
моделиране и др. 
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ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

 

Курсът по QSAR моделиране дава задълбочени знания на студентите за класическите 

QSAR подходи и съвременните методи на химичната информатика при моделиране на 

биологична активност въз основа на топологични и геометрични молекулни дескриптори. 

Курсът е базиран на добрите практики за създаване и валидиране на QSAR модели 

препоръчани в официалната документация на OECD. В лекционния материал се разглеждат 

метода на Ханч и съвременните подходи за 2D, 3D и 4D QSAR моделиране. В началото на 

курса е включен блок лекции въвеждащи основополагащите принципи на химичната 

информатика: представяне и обработката на структурна информация, изчисляване на 

молекулни дескриптори, избор на работни извадки от химически обекти и подходящи 

дескриптори, създаване и статистическо валидиране на модели. 

 

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    QQSSAARR  --  ммооддееллииррааннее  ннаа  ккооллииччеессттввееннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ссттррууккттуурраа  ии  ббииооллооггииччннаа  

ааккттииввнноосстт    

Тема часове 

1. Въведение в химичната информатика I част. 

Основни химически обекти. Представяне на химични структури и химични 

реакции. Топологични представяния и линейни нотации. 3D структурни 

представяния. Моделиране на молекулна геометрия. 

3 

2. Въведение в химичната информатика II част. 

Молекулни дескриптори – обща класификация. Регресионни методи. Адитивни 

схеми. 

2 

3. Основни етапи при разработка на лекарства. Приложения на Химичната 

информатика при разработката на лекарства.  

1 

4. Основни понятия и принципи на съвременните концепции за биологична 

активност. Фактори, влияещи върху активността на съединението.  

1 

5. Класически QSAR методи I част.  

Уравнение на Хамет. Интерпретация на електронните ефекти при органичните 

реакции. Приложения на уравненията на Хамет. 

2 

6. Класически QSAR методи II част.  

Хидрофобен параметър и значението му за биологичната активност. Коефициенти 

на разпределение. Методи за определяне на LogP и рKa. Отчитане на стеричните 

ефекти. Молекулната рефракция като стеричен параметър. 

2 
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7. Класически QSAR методи III част. 

Метод на Ханч. Адитивен подход на Фрий-Уилсън. 

1 

8. Съвременни нормативни изисквания за QSAR моделиране залегнали в 

документацията на OECD. Валидиране на  QSAR модел. 

1 

9. 2D-QSAR методи. Нелинейни методи. 3D-QSAR методи. Метод CoMFA - 

сравнителен анализ на молекулните полета.  

1 

10. Лигандно и рецептърно базирани подходи при разработката на лекарства. 

Приложения на метода на молекулната динамика. Виртуален скрининг. 

1 

Общ брой часове: 15 

 

 

ББ//  УУппрраажжннеенниияя  QQSSAARR  --  ммооддееллииррааннее  ннаа  ккооллииччеессттввееннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ссттррууккттуурраа  ии  ббииооллооггииччннаа  

ааккттииввнноосстт  

 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Подготовката на студентите се допълва посредством консултации с лектора и множество 
задания за домашна работа.  
Към самостоятелната работа на студентите са предвидени изчислителни и практически 
задачи от темите залегнали в учебната програма, създаване на презентации по определена 
тематика, обработка на химична информация свързана с текущи научни проекти в 
университета, създаване на бази данни и QSAR/QSPR модели и др. Материалите и софтуера 
за самостоятелна подготовка са достъпни от специализираните web страници на курса, както 
и от допълнителни ресурси с химически бази данни и други информационни източници по 
Интернет.  
 
 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
Н. Кочев Свитък лекционен курс - електронен курс на адрес 

students.uni-plovdiv.net 
 

T. Engel, J. Gasteiger Chemoinformatics Basic Concepts and 
Methods 

Wiley-VCH Verlag 
GmbH 

2018 

J. Gasteiger (Ed.) Handbook of Chemoinformatics Vol. 1, 2, 
3, 4. 

WILEY-VCH Verlag 
GmbH 

2003 

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

2003 

R. Todeschini, V. 
Consonni; 

Handbook of Molecular Descriptors  
 

WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co 

2000 
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В. Симеонов Принципи на обработка на химичните 
данни 

Издателство СУ, 
София 

2000 

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

D. Massart, B. 
Vandenginste, S. 
Deming, Y. Michotte, L. 
Kaufman. 

Chemometrics: a textbook Elsevier 1988 

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

 Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което 

позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен 

материал.  

В рамките на курса има планирани задачи за самостоятелна подготовка и курсова работа. 

Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат, справочници с данни, 

структурна и химична информация, софтуер и други помощни материали за самостоятелна 

подготовка) са достъпни за студентите на интернет страницата на ПУ на адрес:  

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

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Практическите аспекти на усвояването на преподавания материал се определят от 
оценката на курсовата работа на студентите.  

Дисциплината приключва с изпит – тест с активни и пасивни въпроси, включващ 
всички теми от учебната програма.  

  
Оценката се изчислява по следната формула: 

25% от оценката на Курсовата работа + 75% от оценката от семестриалния тест 
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се 
запознаят с мотивите за поставената оценка. 
 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

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

http://students.uni-plovdiv.bg/
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 ул. “Цар Асен ” № 24, гр. Пловдив – 4000 
 

Катедра О Р Г А Н И Ч Н А  Х И М И Я 
 

 

 

 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН КМЕТОВ 

ДЕКАН  

НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ПЛОВДИВ 

 

 

Д О К Л А Д 

 
от проф. д-р Илиян Иванов 

ръководител катедра Органична химия 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КМЕТОВ, 

 

Моля да внесете във ФС на Химически факултет предложение за утвърждаване на 

Програма за изпит по специалността за прием в докторска програма Органична химия. 

Приложено, препис от протокол от заседание на КС на кат. Органична химия и 

Програма за изпит по специалността за прием в докторска програма Органична химия. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

................................................... 

ПРОФ. Д-Р ИЛИЯН ИВАНОВ  

Ръководител катедра Органична химия 

Тел.: 359 32 / 261 402 
 Факс: 359 32 / 261 403 
chemistry@uni-plovdiv.net 
argon.uni-plovdiv.bg 

mailto:chemistry@uni-plovdiv.net
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 341/25.02.2022 год. 

заседание на КС 

на катедра“Органична химия” 

ПУ „П. Хилендарски” 

 

Протокол № 341 

На 25.02.2022 год. се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “Органична 

химия” в синхронна дистанционна форма с линк: https://meet.jit.si/KCOX   

Общ състав на катедрен съвет - 8. Присъстват 8: проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Румяна 

Бакалска, доц. д-р Стела Статкова-Абегхе, доц. д-р Пламен Ангелов, доц. д-р Стоянка 

Атанасова, гл. ас. д-р Димитър Божилов, гл. ас. д-р Йордан Стремски и гл. ас. д-р Мина 

Тодорова. Отсъстващи: няма. 

Присъстващи извън състава на кат. Органична химия: гл. ас. д-р Станимир Манолов. 

Необходим брой за положителен избор 5. 

Дневен ред: 

1. Учебни. 

2. Текущи. 

По т.1 от дневния ред ръководителят на катедрата проф. д-р Илиян Иванов внесе за 

обсъждане пред членовете на КС предложение за утвърждаване на програма за изпит по 

специалността за прием в докторска програма Органична химия.  

 

След обсъждане от членовете на KС, се премина към гласуване. 

Гласували: 8; За: 8; Против: 0; Въздържали се: 0; 

 

Решение:  

КС предлага на ФС да утвърди представената програма за изпит по специалността за 

прием в докторска програма Органична химия. 

 

25.02.2022 год.                   Протоколчик: 

гр. Пловдив                            (гл. ас. д-р Й. Стремски) 

https://meet.jit.si/KCOX
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Катедра О Р Г А Н И Ч Н А  Х И М И Я 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 

ЗА ПРИЕМ В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА 

ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

 

1. Строеж на органичните съединения. Подходи на квантовата теория за 

обяснение на образуването на химичните връзки в органичните молекули 

- локализирани и делокализирани пи-връзки. Основни характеристики на 

химичните връзки – енергия, дължина, валентен ъгъл и полярност. 

Електронни ефекти в молекулите на органичните съединения. 

 

2. Стереоизомерия на органичните съединения. Конфигурационна изомерия 

- хиралност и оптическа активност. Енантиомерия и σ-диастереоизомерия. 

Стереохимични формули и номенклатури: проекционни формули на 

Фишер, R,S- и D, L – номенклатура. π-Диастереоизомерия. 

 

3. Алкани. Химични свойства: реакции на халогениране, нитриране, 

сулфониране и окисление. Механизъм на радикаловите заместителни 

реакции - електронна структура, начини на генериране и стабилност на 

радикали. Циклоалкани – циклопропан и циклохексан структура и 

конформационна изомерия. Методи за получаване на алкани и 

циклоалкани. 

 

4. Ненаситени въглеводороди – алкени и алкини. Структура и 

реактивоспособност. Реакции на електрофилно присъединяване: 

присъединяване на халогени, халогеноводороди, вода. Нуклеофилно 

присъединяване и СН-киселинни свойства на алкините. Окисление на 

алкени. Механизъм на радикалово присъединяване. Методи за получаване 

на ненаситени въглеводороди. 

 

5. Алкадиени. Класификация, структура и реактивоспособност. Реакции на 

1,2- и 

1,4-присъединяване при 1,3-диени. Методи за получаване на диени. 
 

6. Ароматни въглеводороди. Критерии за ароматност - правило на Хюкел. 

Примери за бензоидни и небензоидни ароматни системи. Механизъм и 

особености на електрофилните заместителни реакции: халогениране, 

нитриране, сулфониране, алкилиране и ацилиране по Фридел-Крафтс. 

 

7. Ароматни въглеводороди. Ориентиращ ефект на заместителите при 

реакциите на електрофилно заместване. Реакции в страничната верига на 

алкиларени – халогениране, окисление. Нафтален, антрацен, фенантрен – 

структура и свойства. Методи за получаване на арени. 
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8. Халогенопроизводни на въглеводородите. Класификация, номенклатура и 

изомерия при халогенопроизводните. Методи за получаване на 

халогенопроизводни. 

9. Химични свойства на алкилхалогениди - реакции на нуклеофилно 

заместване и елиминиране. Механизъм и стереохимия на моно- и 

бимолекулно заместване. Дехидрохалогениране - Е1 и Е2 механизъм. 

Дехалогениране. 

 

10. Хидроксилни производни на въглеводородите. Сравнително разглеждане 

на структура и реактивоспособност на алкохоли, феноли, ди- и триоли. 

Киселинно- основни свойства. Реакции на заместване и елиминиране. 

Получаване на естери на неорганични и органични киселини. Окисление 

до карбонилни съединения и карбоксилни киселини. Методи за 

получаване на хидроксилни производни. 

 

11. Карбонилни съединения. Структура и реактивоспособност на алдехиди и 

кетони. Реакции на нуклеофилно присъединяване към карбонилна група – 

механизъм на взаимодействие с вода, амоняк, алкохоли, амини, 

циановодород и Гринярови реактиви. 

 

12. Карбонилни съединения. СН-киселинни свойства на алдехиди и кетони – 

енолизация. Реакции при -С-атом спрямо карбонилната група – алдолна 

кондензация, реакция на Каницаро. Редукция и окисление на карбонилни 

съединения. Методи за получаване на мастни и ароматни алдехиди и 

кетони. 

 

13. Карбоксилни киселини. 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 на мастни, ненаситени и 

ароматни карбоксилни киселини. 

 

14. 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, преестерификация, клайзенова 

кондензация, реакция на Кновенагел, реакция на Перкин, хофманово 

разпадане. Методи за получаване. 

 

15. 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 
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киселини - структура и свойства. 

 

16. Хетероциклени съединения с петатомен пръстен. Фуран, пирол и тиофен – 

ароматна структура и химични свойства: основност и NH-киселинност, 

електрофилни заместителни реакции, присъединителни реакции. Индол – 

строеж и свойства. Методи за получаване. Примери за природни и 

ситетични биологично-активни хетероциклени съединения. 

 

17. Хетероциклени съединения съдържащи шестатомен пръстен – ароматна 

структура и химични свойства: основност, електрофилни заместителни 

реакции, нуклеофилни реакции. Методи за получаване. Примери за 

природни и ситетични биологично-активни хетероциклени съединения. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Петров Г. Органична химия, УИ-"Св.-Климент-Охридски", 2018. 

2. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. and Wothers, P. Organic chemistry, Oxford 

university presss, New York, 2001. 

3. K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore Organic Chemistry Structure and Function , 

8е, W. Н. Freeman and Company, 2018. 

4. Francis A. Carey, Robert M. Giuliano, Neil T. Allison, Susan L. Bane Organic 

Chemistry, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2019. 

22.02.2022 г. 
Пловдив 

 

Изготвил:…………………………………. 

проф. д-р И. Иванов 
 



[o flerana xa XO

npu flY "l-laucnfi Xunex4apcru"

Tyx

AOKNAE
or Aoq. A-p Kupun Cuunrvuea

PtxogoAnren Ha KareApa 'Ananntltqxa xtnunfl vt xonitnrcrupxa xnunn"

Ygaxaerrtu r-u ,Qexan,

Ha saceAax[e xa KareApeunt c]Ber Ha KareApa 'AHan rh,{Ha nAMAA A

KoMnorbpHa xhMr4n", npoBegeHo nog Qopuara xa u urepuer-6a3[paHa xoHQepenrna

Bpr3Ka Ha 22.02.2022 r., 6e paarne4al om.rembm na sadoqex doxmopanm Mapun
Bacuneea tDpenxeea 3a .remebpmama eoduxa om doxmopanmypama i. Ha

SaceAaH[eTo np[crcTBa eAt,lH oT ABaMaTa HayqHrl ptKoBoAfiTefllr Ha AoKropaHTa -
npo$. 4u l1nauen fleHvee. l1poQ. flenvea 3ano3Ha r{fleHoBere Ha KareApara ctc
craHoBr4rqero cH, yrBlpAeHo or Bropl4rr HayqeH pb(oBoArrefl Aor.l. A-p Mapnu Mapuuoa,
14 npeAfloxr.r oLleH(a 3a qerBbprara roAHHa Ha AoKropaHrypara Mn.,4o6rp (5). Cnen
o6cr44aue Ha npeAcraBeHr4Te pe3yflTar[, orqerbr h oqeHKara Ha HayqHure
plKoBoAureflu 6rxa egnno4yurHo npuerh c 1 1 rnaca,,4a".

Mons OC xa XtD da ymeapdu omeem'bm 3a qemebpmama eoduna om
o6ytenuemo na doxmopam Mapun Bacuneea Openxeea c oqeuxa Mx. flo6up (5).

flpunarau:
1. flpenrc-nsere'.{eHt,te or KareApeHtaf, c]Ber;
2. Orqer Ha AoKropaHra;
3. Curnacyaano MHeHr4e Ha Hayr{HHTe pbxoBoAr.lTen .

23.02.2022 t. Prxoaognren KAXKX:

/AoU. A-p Kuprn Cuuurvuee/



flpenuc-u:ueqeHlle or gaceAanue ua KC

Ha KareApa "Anarlrru.rHa xt4Mt4s, 14 KoMlrorbpua xuuus"
or 22.02.2022

IPOTOKOINS4

Ha 22.02.2022 r. ce npoBe.qe 3ace,qaHl.re Ha Kare,qpeHlu cbBer Ha

KareApa "Auamaruqna xuuufl u KoMlrrorbpra xuuuq", [poBeAeHo noA

{oplrara na untepner-6a3r,rpaHa xoutlepenrna Bp63Ka.

O6uI crcras: 12

flpucrcrnat : I l, ot*crna B. flacxaaesa - B qacoBe

.{neneu peg:

t. Yqe6nu Bbrlpocrl

2. Ter(FuIu Bbnpocu

flo roqra l.l 6e pa:ue [aH omqem'bm na zadoqeu doxmopanm

Mapun Bacaneea (Dpenxeea 3a vemsbpmama zoduna om

doxmopanmypama i. Ha 3aceAaHr.rero npl4cbcrBa eALIH or ABaMara HayTIHLI

pb(oBoAurenr.r Ha AoKropaHra - rpo&. 4n fhaueH flenqes. flpo(p. Ileuven

3ano3Ha qJIeHoBeTe Ha Kare.qpara clc cTaHoBI,IqeTo clr, yrBbpAeHo oT BTopI{f,

HayqeH pbKoBoAr,rren AoII. .q-p Map[u Mapr.tron, u npe.qnoxu oqeHKa 3a

qerBrprara roAr.rHa Ha .qoKropaHTypata Mn. [o6rp (5).

CneA o6crNAane npeAnoxeHlrero 6erue rnacyBaHo Ia npuero c 11

uaca ,,9a",

23.02.2022 flporororupar:
{//

dfltu
lll.Butadauosa/



,(o ,{eraxa xa

Xlrnt.r,{ecxt-r Qaxynrer
IIY" flaaclrI Xnreu4apcru"

rp. flroagua

IOAIIIUEH OTqET

:a nepnoaa 01.03.2021r. to 28.02.2022r.

HA

Map[, BacHneBa OpeHKeBa,

3aaorreH aoKTopaHr rr u rare.qpa "AHaluraqHa xr.rMHr u Kounntupua xuuu.r"
na Xlrunvecxn Qaxy:rrer

TeMa Ha ,uceprauuoHHara pa6ora:,,Ornacxxe ua an6paunonuu u .flMP crIeKTpH Ha opraHurrHu

cteaugeuug tt

Hay,run prxosogutenn: flporp. a.u. fhrauen Huxo.nos flexqea

Aoq. a-p Mapsu Heftxoa MapuHoa

I. ErccneplrueHraruapa6ora:

Orxeceun ca rH u r3C .f,MP crrexrr{ Ha 28 a- n p-cnupoxu.{aurouun. ,{axuure ca

c[craMHTr.t3r{paHr.r a Ta6rlrqn 1-3.

Ta6,rrqa 1. Cnerrpanar aannn or rH .IIMP cnerrpn (DMSO-d6, d, ppm) Ha cbealHeH[tra IIa-IIh u IIIa-
IIIh

J\! NI"H N]-H N, N3.H
IIa 8.18 10.57 IIIa 8.98
IIb 8.64 10.78 IIIb 9.05

IIb.I a 8.2s 10.60 IIIb.I o 10.56

IJ 8.08 t0.4'7 B 10.24

IIb.2
a 8.15 10.54 IIIb.2

(l I1.33
IJ 't.99 10.21 B 1t.M

IIb.3 a 8.18 10.33 IIIb.3
c t1.52

0 8.01 10.11 0 1r.53

IIb.4
a 8.28 r0.51

IIIb.4 G l1.50
ll 7.96 t0.32 tJ 10.43

IIb.5
a 8.45 10.57

IIIb.5
c 10.40

l) 7.97 10.43 B Il.5t
IIb.6

a 8.62 10.65
IIIb.6

o 10.49

0 7.8 r0.55 g 10.28

IIc 10.4 IIIc tt.72
IId 8.2 10.4 IIId 11.81

IIe 7.95 t0.44 UIe t.94
IIf 10.59 t2.33 IIIf 12.23

IIe 8.54 10.84 uIs 12.92

IIh 8.3 8 r 0.78 IIIh 11.83

T OT ,MP DMSU-.1 HA

i\t C'z=O Ca=O spiro Cs.atom acet. C=O
IIIa 157.4 180.7 59,8 168,8

IIIb 156.8 179.0 60,6 t69.2

IIIb.1
tx 157.5 178.7 66.4 170,0

B 154.3 t7 5.1 63.5 161, I

IIIb.2 a l5 8.1 179.5 64.1 169.3

lJ 155.3 t7 5.6 59.9 168.9

IIIb.3 a 156.8 179.2 62.4 169.2

IlIa-IIIh



0 152.4 1'14.5 5 8.8 169.2

IIIb.4
IT 156.5 t78.9 6l.l 168.8
p 156.8 179.1 60.1 169.2

IIIb.5
al 156.6 178.8 6l.l 169.2

0 t52.4 178.9 59.1 169.2

IIIb.6
a 157.9 179.4 60.7 169.1

B 155.4 171 .5 59.2 169.3

IIIc 157.1 179.9 66.6 169.0

IIId 158.4 180.3 65.4 168.8

IIIe 156.8 r'16.6 68.2 167.9

Ilf t57.7 171.2 '74.6 t6'7.4

IIIq 15 8.2 t73.5 71.4 168.7

IIIh 154.5 17 5.2 '75.0 168.5

IIalIh fl IIIa-IIIhCucreMarIlqHx HarrMeHoBaHtt, Ha 11

"\t Svstematic name
IIa 1.3-diazasoiro[4.4lnonane-2.4-dione
IIb 1.3-diazasoiro[4.5 ldecane-2.4-dione
IIb.1 6-methvl- 1.3-diazasDiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIb.2 7-methvl- 1.3-diazasDiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIb.3 8-methyl- 1,3-diazasDiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIb.4 8-ethvl- 1.3-diazaspiro[4.5 ldecane-2.4-dione
IIb.5 8-propyl- 1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
IIb.6 8-rert-butvl- 1.3-diazaspiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIc 1.3-diazaspiro[4.6lundecane-2.4-dione
IId 1.3-diazaspiro[4.7ldodecane-2,4-dione
IIe 1.3-diazasoiro[4. I 1 lhexadecane-2.4-dione
IIf soiro[fl uorene-9.5!imidazolidinel-2'.4 -dione

IIs 3'.4 -dihvdro-2'H-sDirolimidazolidine-4. l'-naDhthalenel-2,5-dione
Ith 2'.3 -dihydrosDiroIimidazolidine-4, 1'-indenel-2,5-dione
IIIa 3-acetyl- 1.3-diazasDiro[4.4lnonane-2,4-dione
IIIb 3-acetvl- 1.3-diazasDiro[4.5ldecane-2.4-dione
IIIb.1 3-acetvl-6-methyl- 1.3-diazasDiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIrh.2 3-acetyl-7-methyl- 1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Itrh.3 3-acetyl-8-methyl- 1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Illb.4 3-acetvl-8-ethyl- 1.3-diazasDiro[4.5ldecane-2,4-dione
IIIb.5 3-acetvl-8-orooyl- 1.3-diazasoiro[4.5]decane-2,4-dione
IIIb.6 3-acetvl-8-rerr-butyl- 1.3-diazasDiro14.5'ldecane-2,4-dione

IIIc 3-acetyl- 1.3-diazaspiro[4.6lundecane-2,4-dione
IIId 3-acetyl- 1,3-diazaspiro[4.7ldodecane-2,4-dione
IIIc 3-acetyl- 1,3-diazaspiro[4. I 1 ]hexadecane-2,4-dione
IIIf 3'-acetylspiro[fl uorene-9,5'-imidazolidinel-2',4'-dione
IIIs I -acetvl-3'.4'-dihvdro-2'H-spirolimidazolidine-4, l'-naphthalenel-2,5-dione

IIIh I -acetyl-2',3'-dihydrospirolimidazolidine-4, I -indenel-2,5-dione

Yvacrue r ronQepeuqnr:
"IAIcSAS" lst International Architectural Sciences and Applications Symposium,27 -29.10.2021,

Isparta, Turkey c nocrep Ha reMa: Synthesis, characteration and antibacterial studies of new metal

complexes with 2-thiouracil and its derivatives, S. Dimitrova, S. Tsoneva, M. Frenkeva, D.

Blazheva, P. Dzhambazova, P. Marinova, P. Penchev.

fly6mlxaquu:
Synthesis and characterization of M- acetyl derivatives of spirohydantoins, M. Marinov, M.

Frenkeva, E. Naydenova, P. Penchev, N. Stoyanov, Joumal of Chemical Technology and

Metallurgy, 57, l, 2022.



New Cu(II), Pd(II) and Au(III) complexes with . 2-thiouracil: Synthesis, Characteration and

Antibacterial Studies, P.Marinova, S. Tsoneva, M. Frenkeva, D. Blazheva, A. Slavchev, P.

Penchev noArorgeHa 3a cnucaHue Rtl ssian Journal of General Chemistry.

,{orropaur:.......... Hayvulr pt xooo.4nre.nu :

/ Mapur (Dpeuxesa / / Ilpotp. a.H. fl,'IaMeH fleH.Iea /

/,[ou. a-P MaPr.ru MaPtluoa /

28.02.2022 r. PtKoBo,ulrerl Kareapa: ...............

/ Aoq. .q-p Kupu,r Cuuurvuea /



CTAIIOBI,IIIIE

3a pa6orara Ha MaPut OPeHKeBa,

3a,qoqeH AoKTopaHT K6M KareApa "AHaautugna xuMlrq l,t KoMnlorrpHa xraurlr"

na Xlruuqecxu i[arymer sa nep uorc 01.03.2021r. lo 28.02.2022r.or Haf{HI'Ire

PSKOBOATaTeJrt,

Teua sa Ancepraur.roHuara pa6ora:rrornacsue Ha sIr6paquoHnN n flMP cneKTpH Ha

opnanIlqHIr creangenxn "

Hayuuu prxoao4uT eru: IIpo$. a.H. fhaueu Huxo.rog fleHqea

Aoq. a-p Mapxu Hefixoo MapuHoa

Ipes rosu fiepr,toA AorffopaHr(ara, KaKTo e or6elsgana B HefiHH.r roat4ueH orqer, e

orHecJla cleKTprrre Ha HrKorrro cteAIrHeHI,I.s u IrMa eaHo )^Iacrlre B rcoutfepeHqur u

ny6.ruxyaana crarv.u B HayqHo cnucaHlre, peQepupauo r Scopus. B orqera He e cnoMeHara

Hanr.rcaHara or aoKTopaHTKara crar u c orHacrHr.rsra ua lH u 13C .qMP cneKTpH Ha ABe

HoBocrrHre3rrpaHr,r opraHr.rrrHu cteAuHeHur. Ily6raryaanero fi npoBepKara Ha AaHHIzre e

sa6aseua or fI. fleHqes t.l peAr.rqa o6ercrusuu o6crocrerc'rga. ,{onr,:rur.rrelno KoJIeI(Tr.iB or

(onerr,r 3aBBplIIBaue pa6orara no ny6rrlxaqlra 3a KoMnJIeKcHtIte c'seauuerr'ls sa 2-

Tr.roypaqan c Pd2*, Cu2* r.r Au3*, e Kof,To crarlrt II3rIoJI3BaMe orHac.f,Hurra Ha cneKTpl'rre Ha

nvtaHAa v cboTBeTHr.rTe KBaHToBo-xHMHqHr4 3quc eHufl, l43BbprxeHll oT AoKTopaHTKaTa.

Pa6orara na Mapur Bacuresa @peurcera 3a ro3u nepuoA q olreH.flBaMe c Mn. ,{o6tp (5):

Ta3H OrIeHKa He e MaKCUMtrJrHara, nopaAr.r Jrrrrcara Ha BpeMe 3a KoHTaKTLI c AoKTopaHTKara,

xo.ero pa6orr Ha rrocrolrHno Mrcro B xLIMI,Iqecxa ,ra6oparopur B 3aBoa B rp. fleulepa.

3a uerupure roAr.rHr.r Ha AoKropaHTypara Mapne <Dpenrera uua ny6lnryBaHl rpLI

craru u yqacrlre B lrlrrcoJrro xoutfepenqun, ero 3alLto Hne HayqHlrre ptKoBoAlrrenn

npeAnaraMe 'r,t aa 6tae oT qucnesa c npaBo Ha 3aurnTa.

HayvnN psrcoao,qurenu:

fhoBAr.rB

21.2.2022 r.
IIpoQ. a.u. flraMen llen,res

,(oq. ,q-p Mapux Mapnnoa



Ao Aexana xa XO

npvr IlY "flancufi XunengaPcru"

Tyx

IoKnAA
or Aoq. A-P KuPnn Cuuurvuee

Ptroaoguren Ha KareApa "Axanurnqxa xuMt4' 14 xounrcTupxa xuurn"

YaaxaeNtu r-n flerax,

Ha saceganue ua Karegpenug cbBer Ha KareApa "Ananrruqsa xvMVA tA

KoMnprbpHa xuuua", npoBeAeHo nog $opr'lara na rHrepxer-6asrpaxa xon$epenrua

"p"a*u 
,, 22.02.2022 r., 6e pasrneg aH omqem om gadoqea doxmopaam Mapua

Bacuneea Opexxeea sa deinocmume u aKmueHocmume' u3e'bp'aeuu e paMKume

Ha Hei*ama doxmopaxmypa B 3aceAaHnero yqacrBa eAHH or HayqH[re

pbKoBoAuren Ha AoKropaHra - npo+' Ax [lnauex lleHqeg'

KC na MXKX, o6clgu h eArHoAytlrHo npue (1 1 rnaca 
"sa") 

npeAaoxeHuero Ha

npoQ..qH flnaueu [1euvea, yrBtpgeHo or Bropt4t HayqeH pbKoBoAhrefl AoLl' A-p Maprs

Mapnnoe,3a ort{ucnnBaHe c npaBo Ha 3aulrra Ha 3a4oqeH AoKTopanr Mapun OpeHKeBa'

Mons OC ua XO da ymeupdu npednoxenuemo doxmopanm Maput

Bacuneea thpexxeea da 6ude omqucneHa c npaeo Ha 3auluma'

[lpunarau npen[c-l43BneqeHr4e or KC na KAXfi'

23.02.2022 t. Ptroaosuren MXro(: Yg/
/Aor.l. A-p KuPun Cutuurunea/



flpeuuc-usa.neqeHl'Ie or saceAaHue Ha KC

Ha KareApa "Aualurr'Iqna x MLIA u rouruortpna xlllaur"
or 22.02.2022

IIPOTOKOn }le 4

Ha 22.02.2022 r' ce npoBeAe 3aceAaHI'Ie Ha KareApeHl'lt cbBer Ha

KareApa "Anarlrrrl.tHa xuv.lll- u KoMnlorbpHa xultt't-1"' npoBeAeHo noA

(popr'aam ua uurepne, -6arupaHa KoHOepeHrHa Bpb3Ka'

O6ut cr,cras: l2
flpuctctnar : I 1, orctcrna B. flacraresa - B tlacoBe

,(neneH Peg:
r. Y.re6Hu Bbnpocll

z. TexYruu BbnPocll

floro.Ixal.26epasrrcgaHomvemomsadoqendoxnopanmMapun
Bacwteea (Dpeaxeaa sa defiuocmume u aKmutflocmume' u3gbputewu a

pattnume ua nefrnama loxmopanmypa' B saceganuero yrlacrBa eAHH or

HayqHure pbKoBoAI'ITeJII'I Ha AoKropaHTa - rIpoQ' gn fllauen fleuqes'

KC sa KAXKX o6cr,qu npegloxeHl4ero Ha rpo$' AH fllan'ren fleuuen'

yrBBpAeHO OT BTOpI{' HayqeH pbI(oBoAI',ITen AoII' A-p Mapuu Mapunon', aa

orqr{cJlrBaHe c flpaBo Ha 3aIqI'ITa Ha 3aAoueH AoKTopanr Mapm @peuxena'

flpeg.noxeuuero 6eure lJlacyBaHo I{ p}Iero c 1l rnaca "sa"'

23.02.2022 flpororcoauPan:

fu*_



AOKJTAA
or Aou. a-p MapIIq fropAaHoBa AHreJroBa-PoMoBa'

Psrononllrerrateapa',Xrluuuua rexsororuq"

focuoAun Aeran,

Ha 23.02.2022 f . ce clcTo, Karegpeu cbBeT, IIa rofiro 6erue pa3rneAall ToAI,III]HWI

orqer 3a I,I3[6JrHeHI{ero Ha 3aAar{Itre 3a rlerBbprara roAI{Ha or Aol(ropaHTypara sa Elaro

cnacoa gyuron, 3aaoqeH AoKTOpaHT rGM Kareapara no AoKTOpCKa nporpaMa "Texuolorr'rg

Ha xrBorr4HcKnre r,r pacrnre,ll'rr Ma3r{r,rHrr, carry'r,rre, erepnr{Hltre MacJra I4 uaptf rorr'lepufitto-

KO3MerI'IqHI{Te flpenaparu"'

PtrosoA rersr Ha AoKropauTa rrpo$' a-P funra Aurona' flpeacraB[ cBoero MHeHre 3a

Aefisocrra na Blaro 9y'ron [pe3 qerBbprara roar'rna or 'llo(Topiurrypara 
My'

CneA npeAcraecHe Ha orqera Ir HeroBoro o6ct'xaase' qJleuoBere Ha KareapeHus cbBer

ro npr4exa u rnacyBaxa oueHra: Mn' ao6:sp (5)'

Ilpularau rrperrtlc or npo'rorola na KareApeulu cr'Ber'

[o ,[eraua

Ha XlrIlruqecrll QaxY:ner

npu flY ,,fI. XutrenAapcru"

Tyx

Prxosonurer xareqPa XT

(aou. a-p M.
23.02.2022r.



,{o.{eraua

Ha Xr,rMlrqecxus i[arYmet

xrru fIY ,,flancufi Xuneugapcrlr"

rp. fllon4Ilr

IoAuureu orqer
na Elaro Cnacon 9Yrror

3aAoqeu AoroopanT KbM rareApa 
"Xlrlrr'rvnaT 

exxoloml"

na XnNruqecxr,r i[arYlter

3a qeTBbprara roAI{Ha or aoKTOpaHT}?ara

Terrla na gucepraquonnara pa6o ta: ,,c'acmao ua ocmanT'bttHu runuduu npodyxmu u anuuHuemo

* ,up*y ,por1""a ua o6pa6omxa Hd KynmypanT d fieqHocm npu nonyYaaaHe Ha 4Hmu6uomuxa

Salinomycin (C atuuouutlun) "

llgrotnegu.mroA[uIeHoTqeTecro6pasrrol1iLlNlB]I4[yaJl]f.:r4,.tIJI.lII3aqeTBSpTaTaroAIIHaoT

Ao(roparrr)para (1.02.2021 r.w l'02'2022 r')'

I. Excnepuueura.nna pa6ora, n3BbpmeHa IIo A[cepraquoHEns rpya

1. Onpege.nrne o6qoro crAtpxaurre lra crepon[ rr Texnrrs HHAnB['4/aneH cbcraB B

Jrnlrrart' rr3onrrpaun or r(ynrypaJrnn npo6u u o'r npo6n Ea KpafiErr rIpoAyICTrl c

pa3JrrrqHa TeqnrrBocT

CuerrpoQo, orrlerpurlrrwlT Meroa 3a o[peAeJLHe Ira cbAbpxarrre Ha crepoJlr't B MacJIo ce

ocHoBaBa Ha KoJrrrqecrBerro ,3MepBaHe na a6cop6qurra Ha qBerHr.r ca,e\uld'elJttu c yqacrr'Ie Ha

cTepon,n. o6rqoto KoJII.qecTBo Ha cTeponl{Te B JII,IflIl.u,I' I{3.JII,IpaHII oT oT KynTypanrru upo6u u

rcpaftnu npo.uyrru c pa3nrma rerrJlllBocr e rloxataH na ra6lzrla 1'

Tafinwp 1: Cudtptcauue Ha cmeponu e tunudu' u3orupaHu om KyJlmyparua rneqHocm no Bpe e

na ,uocmmesa HA CCUUHOi,tutluu u ,a nunudu, u3ottupdHu om xpaituu npodyxmu c pa3nuqHa

meqlu60cm

Kofi,rqecrsoro Ha crepon[ B Jrrrflurlrre ce rroBrrrrraBa c HaflpeaBarre na $eplrleutauuonnna

lpoqec or 0,8% Ao 1,7Vo s 405'r',a B (pa'I Ea [poqeca' Aocrltra crofinoct' xorro e 6nugra ao

1

C'reponu B rutlr4.Nl or xpaftuu [poA]'r(Trr
Crepo:ru B JII4IIIrAI{ or (yJrrypzrnHa reqHocr

B Kpafl Ea

npoueca (490u.)
1,0 +0,20,7 r0,2t,l ).0,2

C JIOUIA

TEqJIIIBOCT

c 4o6pa
TCAUT'iBOCT

uuoro go6pa

TEII]II4BOCT
g 213q. ot
IIpoqeca

s 405q. or
lpoqeca

0,5 +0,1 0,6 +0,1
0,8 +0,1



Ta3Ir Ha panuqHoro MacJro, I',I3IroJI3BaHO 3a XpaHl'lrenHa cpeaa (csAbpxaHlre Ha crepoJrl'I B MaCJIOTO

0,60/o). lattyf:e Hu [oKa3BaT qe cbAbpxaHllero Ha cTepoJlu B II3OJII{paEI'ITe JII'mlI.4',I, CEA6pxarIII4

ce n rpafinrl npoAyrrl'I c pa3JIIrqHa reqilrrBocr Bap[par B rpaHI'IuI'ITe O'5 - l'0%' raro n npo6a'ra

c MHoro 4o6pata rewunocr KoJllrqecrBoro crepon[ e 0,67o' Ct4tpxaHxcro Ha crepoJll{ B Ta3ll

npo6a e cruloro Karo B It3xoAHoro MacJIo. flportaenlrte a crgtpxaH[ero Ha crepoJllr rro BpeMe Ha

6r.rOCuHte3a Ha CaJIIIHOMI,IUUH He Ca B lOJIrMa CToIIeH' KaKTO H T.f,xHOTO cbAEpxzrHlle B

ocTaTlqHI.Ire JII{m.IAU He O(a3Ba BnI{rHI',Ie B6pXy TeqJIIIBOCTTa Ha rIpoAyKTa'

Iludueudyaaeu cmePoJtoo cbcmat

I4ttpsuAyur*rusr cbcraB Ha crepoJroBara $paxulre e o[peAeJreHa c noMorqra Ha ra3oBa

xpollarorpaipux. ,{annurc 3a IrHAI{BnAyanHus ctcraB na cro6oAru't're crepon}r' cbAtpxauu ce B

Jrr.rfluAlr, ll3onlrpalull or rl3cJleABaHlrre npo6u ca npeacraBeulr s ra6t ua2'

Ta6ttu4a 2. Cmeponoe cbcmaa Ha tunudu, uzonupaHu om Ky nypdJtHu meYHocmu u om xpa uu

npodyxmu, ct dtpcrcat4u catuHo utluH c pa3tuqHa meqruaocm

,{auuute ro(a3Bar npoMeHllre B creponoBlt' clcraB rlo BpeMe Ha 6uocunrega na

cannHoMltq[E, Ka(TO U CrepoJloBrry ctcraB Ira nl4nll.ryrre, cr,A6pxaI[rl ce B KpafiHI'ITe npoayKTl{

c pa3nr{lrHa TeqJrugocr. 3Ha.ureJrHr.r npoMeHll B CTepOnoBIIf, CbCraB ce na6moaasa no BpeMe Ha

,porrrur"ro ua rf eprrleuraul{ouHl{, flpoqec' Koluqecrgoro Ha crl'IrMacrepoJla }r Ea

Krunecrepona B Jrr{fl[Ar'ITe, I'I3onI'IpaHI{ ot npo6ara or 213q' e sapacruaJro HeKonKo(paruo B

cpaBueulre c roBa B Ir3xoaHoro pttu,lquo lraclo' flpu cne'4BaIqI'ITe ABe flpocneAlBauu-r (405 't' u

B Kpti.fl Ha upoqeca), I(oJluqecrBoro Ira KaM[ecrepoJra e cbu3Mepl'IMo c roBa Ha E3xoaHoro

paflullHo MaCJTO> a KoJrllqecrlloTo Ha cTI{rMacTepoJIa e no-BI{COKO OT TOBa Ha panlHIrOTO MacJIO

(oxoro 9,0%). Ko:rlrqecrsoro na 6pacuxacrepoJra e oKoJIo 2 Eo 3 trtu [o-MaJIKo or roBa Ha

rr3xo,uHlr, flpoAyKT, AOKaTO KOJIEqeCTBOTO Ha OCHOBHITf, KOMIIOHeT Ha cTeponl',ITe B palfirrHoTo

uac:ro, p-curocrepoJrbr ce 3a[a3Ba rlo BpeMe Ha ([epueutaqzera (oxolo 50-55%)' flpu 4auuure

or a'aJrr.,.a Ha crepoJroBls cbcraB rra JrnfiltAllre, IBonI{pIlHr'I or Kpaftnr'rre npoA}rrll ce BItxIa' qe

lreporog crcras o/o

Ha JIIIII{AI{ or rpafinu flpoA}TCrI'I

Creporu, o/o

,ailnrA, o, nyrtyp*"" I

rerrHocr I Panuqno
MACJIOt 273,t.

OT

flpoqeca

s 405.r.
OT

upoueca

B KPA'I

HA

apoqeca

c JIOma

TEqJII,IBOCT

(<80%)

c 4o6pa
TEqJII,IBOCT

(80%)

MHOTO

ao6pa
TEqNI,IBOCT

(>80%)

Xo,recrepo,r 0,3 +0,1 0,1 +0,1

Bpacuracrepon 2,5 +0,1 5,2+0,2 4,4+{,2 5,3 +0,2 6,0 +0,2 5,8 +0,2 1 0,5+0,1

Kaunecrepol 6,8 +0,2 32,1+0,3 31,2+0,3 10,2 +0,3 38,4 +0,5 25,3 +0,3 35,tt0,2

Cruruacrepol 36,4 +0,4 8,9 +0,2 9,6+0,2 34.8 +0,3 12,2+0,3 ll,2 r0,2 0,2+0,05

52,7 4) 53,4 +0,5 49,7 +0,5 41,4 r0,4 5'1,7 +0,5 53,4 +0,5
p - Curocrepol 54,3 +0,5

A5 - Aneuacrepon 0,6 +0,1 1,2 +0,1 0,8+0,1

2,0 +0,1
A7 - Areuacrepor 0,2 +0,1 0,1 +0,1

(



c:blrpxaHuero Ha ocHoBHIn KOMIIOHeHT Ha cTeponl'ITe Bapl{pa oT 41,4 lo 57 
'7o/o' 

roeto e

clH3MepI,IMo c KoJll{qecrBoro My B panlquoro MacJIo' Koruqec'rsoto na p - Curocrepol s

Jrrrm.IAure ot npo6ara c uafi-4o6pa relIJII'IBocr e xafi-nucoro' Ho Aopr r'r r npo6ara c loua

TeqJrI,IBocr e oKoJro 50,07o. KoauvecrBoro Ira xoJlecrepa B I'I3onupaHr re JrlIrrurlt u or rpl'lre

npo6ueno-rrucrooTToBaHa[3xoAIIoToMacJIo,aI(oJII,IqecTBoToHacTI{rMacTepoJIaeHapacTHaJIo

apacrurnoor0,2o/o\o34,8o/o(otnpo6aracJrolrlareqJrl'IBoct)'HeuoxeAa(axeM'qeHMa
ollpeAeneHa3asI{cIIMocTMexAycsAspxtu,IeToHaoTAenIII4TecTepoJluoTJII{II{AI{Teuarpafirrure

lpoayKTu I,I TeqJrrrBocraa ulr. Kolu'rectnara Ha I'IHAr'IBll'4yanlrrrre creponu or JI[[IrAIrre Ha

npo6ure c,{o6pa u Muoro 4o6pa teununocr ca or eAI'IE rIops'4bK' Aoraro B npo6ara c lorua

TCIIJII,IBOCTKOJIIITICCTBOTOHACTITMACTCPOJIAETPI'IIIBTI'IIIO'TOJI'MO'ATOBAHAKAMIIECTEPONA-

Tpr{ flcrlr IIo-MaJr(o B cpaBHer{[e c re3I'I Ha IrcpBrlre 4ne npo6t' Hafi-nepoxrno [poMeE[Te B

cTeponoBl,IrcrcTaBHeBJrI'UBroJuMacTeueHrranpo6aerr'racbccJlelBaHeTolraqacTI'IqrITeB
[POA)'I$A' T.E. PECIEKTUBHO B6PXY IIOKA3ATCJI' TEIIJII'IBOCT'

2.llro.nnpareuar[ocr[olunuAlloTll3cJleABarrureupo6ncaJIIlHoMIluIIHcpa3JIIIqHa
TerrJrnBocT rr olpeaenflHe Ha ITHAITBIIA)| aJIIlUe Qoct[o.rIuuugell cbcTaB

(Docif oruuu4ure ca lI3oJrlIpaHH qpe3 e(crpaKul{t no (Don' I'InAusEAyanIMre

r[ocrponlrnu.u{ ce pa3AeJrrr c noMolqra Ha AB}'rlocoqHa rrurocroftHa xpouarorpat}ue u ce

onpe,uencr cnexrpotlotouerpllrlHo'
flonyrenure 4anHE 3a TTHAIIBI{AyaJrHIu cbcraB na $ocifolunu4lre' u3oJIr'IpaH[ or KpaI'IHI{

lpoaycu, ctAtpxaqu canIlHoMlqllH c pa3nI'IrIHa reqJrr'IBocr ca flpeacranenu n ra6rulqa 3'

Tafitrwqa j. I'Iuduaudyatreu $ocQotunudeH cbcmaa ua tunudu u3orupaHu om xpaituu npodynnu

c pa3nu.tHa meqnuaocm

@ocSolunu4n, 7o r"firoro 4o6Pa

rewunocr (>80%)

61,9 +0,547,6 +0,5

3,7 +0,155,7 +0,5

1,4 +0,15,3 +0,1

31,6 +0,411,0 +0,2

1,4 +0,17,4 r0,1

@ocipo:runu4ure or npo6nre c Ao6pa u uuoro 4o6pa reqJrl'IBocr ca c Bucoro ctAbpx' {e

na $oc4arlrguaxo:run (ctorne, n o 61,9o/o tr 47 ,6%') x :ruso$ocif aT u4rrn<onlrn (3 1'6%o s 22'7%)'

oo"lu* ,rnrorre ot npo6ata c noula rerrJII'IBocr ctAbpxar cBuII'ITe $oclpo:ruuIl4u B (oJll{qecrBo

ctorserHo20,6010r,r11,0%.Ha6moganace'rovuoo6paTHaTa3asI,IcI,IMocToTHocHocrASpx,lHI{eTo

na r[oci[aruanner&ronaMl'IHa - HLrcKo cbAlpxanue n npo6ure c Ao6pa (29'7%) ra rrlnoro ao6pa

reqJILIBocrQ,T%)ttBI'IcoKoBnpo6aracJIoIIrareqjluBoc't(55'7%)'YcTanonesucaMI{Hr'IMarHI'l

r(oJruqecrBa ua Qociparu4Ill""i,' ' na rnr:o$octf an'ralrnerarronaMlrH n npo6ure c Ao6pa u

unoro ao6pa rerrJlrrBocr. Cnegonarenno xpaftnute flpoayKTl'r 3a aa uMar 4o6pa re'uurocr e

seo6xoAuuo ocraraqnl.rre JII{ rrtrllll- aa ca c uo-Bllcor<o caAbpxaEl.re ua t}ocifaut4urxonnu'
J

c go6pa

T e.urunoct (800/o)



3. Oupege.rlrne rra MacruoxrrceJrrlHrrns cbcraB Ha rloctlolunuau B Jllrfltlarr'

rr3oJlupanrr or npo6n auru6uorura Calunolruur'rrr c pa3Jrrrqua rerlJrrrBocr

,{anuure 3a MacrHoKlIceJII4HHI{, ctcraB Ha r{3oJrlrpaHllTe I'IH'qI'IBr{AyaJIHI{

QocQolr.rnrAxtl (JIacoBe or JIIIIIIAITe na rpafiuu rtpoAyKrlr c pa3rl'ttlHa reqJrl'IBocr ca

lpeAcraBeHI,I s ra6nuqa 4.

Ta1trutqa 4- MacmttorcucetuHeH cbcmao Aa ocHoaHu Knacoae QocQonunudu' u3onupaHu om

xpaitu npodyrcmu Catuuouu4uu c pd3ttuuHa meqruaocm

MK, %

C JIOIIIA TEUIITBOCT

(<80%)

c 4o6pa reulnuocr

(80%)

rrlnoro go6pa rerrJrl'IBocr

(>80%)

ox OEA OX OEA ox OEA

C r,o 0,7 t0,1 0,9 +0,1

C ro,o 1,0 +0,i 3,6 +0,2 2,7 +0,1 0,3 +0,1

C tz,o 0,9 +0,1 0,8 +0,1 1,5 +0,1 0,7 +0,1 0,5 +0,1

C t+,0 3,4 +0,1 3,2+0,2 1,5 +0,1 5,0 +0,1 2,4 +0,2 3,0+0,2

C ta,t 0,3 a0,l 0,9 +0,1 1,3 +0,1 0,6 +0,1 1,5 +0,1

C ts,o 1,3 +0,1 0,4 +0,1 0,9 +0,1 0,8 +0,1 0,7 +0,1

C ts,t 0,6 +0,1 1,4 +0,1 1,3 +0,1 0,8 +0,1 1,2 +0,1

C to,o 35,4 +0,5 46,5 +0,5 39,8 +0,5 36,6 +0,5 40,1 +0,5 33,5 +0,4

C ro,t 0,3 +0,1

C tz:o 1,1 +0,1 1,0 +0,1 2,5 +0,2 1,3 +0,1 1,4 +0,1 0,5 +0,1

C tz,t 2,2+0,1 4,8 +0,2 1,7 +0,2 0,7 +0,1 0,8 +0,1 0,7 +0,1

C te,o 13,2+0,2 13,6 +0,2 20,8 +0,3 16,6 +0,2 l4,l +0,2 ll,4 +0,2

C ts't 16,5 +0,2 t7 3 r0,2 20,3 +0,2 21,2+0,2 20,5 +0,3 26,2 +0,3

C te,z 10,0 +0,2 0,6 +0,1 1,9 +0,1 1,4 +0,1 0,5 +0,1 6,3 +0,2

C rs:: 2,7 t0,2 0,8 +0,1 2,2 +0,1 0,9 +0,1 1,1 +0,1

C zo:o 0,4 +0,1 0,7 +0,1 0,8 +0,1 0,7 +0,1

C zo,z 0,5 +0,1

C zo,t 1,2 +0,1 1,6 +0,i 1,3 +0,1 1,0 +0,1 1,0 +0,1

C zz,t 0,4 +0,1 0,7 +0,1 0,4 +0,1 0,3 +0,1 0,6 *0,1

6,4+0,2 tt,3 +0,2 10,4 +0,2
C zz,o 7,3 +0,2 7,4 +0,2 5,4 +O,'2

Cnl 0,8 +0,1 0,5 +0,1 0,5 +0,1

0,4 +0,1 0,6 +0,1
C uo,s 0,3 +0,1



flpu r.,.cneaBage rra Macrrro6,rceJrltnHr,r, c6craB Ha orAeJIHn KIIacoBe iloc(lonuuugz,

ll3omlpaHlr ot npo6u c pa3m'Irlua rerl ltBocr e ycr'uroBeno' rre re ca c safi-nucoro cbAbpxaxl{e

rra [aJrMr.rrraHoBa xr-rcemlua (cro,o) (31,5-46,5y0,[ocJleaBaHa oT OJIeI'IHOBa KlIceJII'lna (crs:r) (16'5

- 26,2 yA rI creapl'IHoBa KI'IcerII'rHa ( Cre'o) (11,4-20,8 o/o)' Ha6nroAasar ce pll3Jrl{qru B

Macr,o*r,tceJrr{H',r, cacraB Mex.qy or,qeJrurlTe KJIacoBe i[oc([omanu4Il Ha rlpo6l'Ire c pa3nurrHa

TeIUIItBocT.flpuupo6utecgo6pauMIIoro4o6pare.urrnocTcbAbpxaHl'eToHaIaJIMI,TI,II{oM
KUCer[HaHaMaI.Sra"rro"o*u6o"t[aru4I,rxolun><[oct[arugu.nerauolaruun(ot39,8rc36'6Vo
r,r 40,1 ao 33,5%), roero e 3a cMerra Ha HapacrBarre (oJluqecrBoro Ha Apymf, ocHoBeH

KOMrroHeHr oJre[HoBaTa Kr'rceJrrrHa (or cromeruo or 20,3 ,qo 2l.,2Yo u oT 20,5 AO 26,2%)' lIpU

npo6atac:rorrraTeIIJII4BooTeToqrroo6parrroro-roJlxqecTBoToHa[aJIMI{TI,IHoBaTaIIoJIeI,IHoBaTa

Krcer[r{a e flo-Bucoro nro i[oc<[aruAnJreraHoJrrMuua (cro, neruo 46,5o/ou 16,50/o) s cpaBHeHl'te c

mra ua i[oci[a, uAI'rrxonuna (35,4%ou 17,3o/o)'

Komlqecrroto Ha CTeapr.rHoBa KLICeJTI'IHa Bap[pa B rpaul{qfi or 11,4 ao 20,8o%', rato npu

npo6ara c Jrorra TeurnBOCT I(OJII{qeCTBOTO fi BrS tf oct[arngulxonua tt

$oci[a, r4lrneT anoJraM[Ha e cbll3MeprrMo' a flp]r ocraHaJrI'ITe rlpoay(Ta roruqectsoto ft

HtMan Ba B peAa ifoctparu4unxonun > r[ocr[aru4ruerauoJlaMl,In'

Konr.rqecrsoro Ha Jrr.rgo1roBara K1rceJrnHa B orAeJrur{Te $oc$onuuu4nu (JIacoBe rr B Tp}ITe

I.I3oJIeABaHI{ flpo6lt e s rpaHlaqure or 0,5olo.qo 10,0%o, rato e rraft-nr,rcoxo rrr iloct[aul4urrxo.rutua

na npo6ara c Jlorlla rellJllrBocr ri BGB rbocrba'rr'uuneraqoJltMllHa oT npo6ara c unoro 'qo6pa

TCqJIUBOCT.

Kofl.rqectsoto Ha JrItHoJIeHoBara K-IceJII{ua e B He3EaqlrreJruo' Karo HaMaJLBa B locora

t[ocr|aru4urxorrr.rrr>t[oc$aruAr,ueTaEon.M[HIIp[npo6urecloruaIl4o6paTeIIJII.IBooT,AoKaIo
npr.r npo6ara c Muoro 4o6pa revnuuocr JII{r{oJIoBa xr'rceJrllua e ycranoBeua caMo BbB

t[oci[aul4lle'rauo JraMr{Ha.

Ycranonens ca no-Bl{cor}r KoruqecrBa Ha M[pucrrrlroBa (1'5 - 5'0%) tt rplr(o3auoBara

KI,IceJIItHa (5,4 _ |13ya B cpaBIIeHI,Ie c ToBa Ha }BxoAIIoTo palu{quo MacJIo, I,I3IIoJBBaHo 3a

xpaIIuTeJIHacpeAanpu[oJIrIaBaJIeToHao.IJI}IHoMI4IIIfiIa.Koluqec'rgoroHaMIlplIcTI,IIIoBaTa
K[rceJrEHa HapacrBa B rroco1a iloci[aflr,qlrreranorarrrnn >tpocif arlur{JxoJl}tH upu npo6ute c

Ao6pa re.urugocr, Aoraro He ce ycrarroB'Ba o[peAeJleHa 3aBl{clrMocr B IBMeHeHxero Ha

I(oJrlrqecrBoro Ha rplrKo3aHoBara KIrceJIr.rHa ntr t[oci[om'rnu.qrltre KIIacoBe Ha rplrre I'I3cJIeaBarr[

npo6u.

Cr4tpxarruetoHaocTzIIItlJIIITeIIaoI,ITeIIEMaCTHI,IKllceJlllrrlr(raupu.noga"KanpIrHoB4

naypl.IuoBa, [eHTaAeKaHoBa, MaprapllHoBa n apaxuuooa)' (aKTo I'I Ha I{esacI'ITeIrr'ITe

(rr,ruplIcrorrer,rrroB4 IIeHTa,ueIIeHoBa' [aJMI.IToJIeIlHoBa' xeIITa,.4eueHoB4 raAone[I{oB4 ep}.KoBa I,I

Cro),Cro,r,rcrr,z) rrn ifocifoluur'ranam i[paxqlre ca fipeAcraBeHl'I B He3lraqureJrl{'I KoJlrrqecrBa'

Ha $r,Ir. 1 ca npe4craoeul'I AaHHIrre ,ua crAbpxaHuero Ha HacI'ITeH[' HeHacI'ITeH[' MoHo- I'I

loJrr.rrre'acr,rrer{r4 MacrHr,r KrrceJrr.rHr.r Ha orAeJrgure KJIacoBe iloc<po:runu4I'r (r}oufaT ugurxolun -

OX n if ocilam,uulerarroJl{lMl'IH - OEA), Il3on[paulr or IIpoA]'KrI.r c pa3n]IqHa reqnuBocr'
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<Duzypa t. Ctomuoweuue uecrcdy uacumeHu' HeHacume*u' n4otto- u nottuHe acumeHu l4acmvu

KuceluHu ua omdenuume KJtdcoae Qocifiorunudu, u3onupaHu om npodyxmu c paufia

meqnugocm.

Ot rpaifr'rrara ce BI'Ixr3' ue npeo6naaanar Hacrrrexlrre MacrHI'I rrlceJlllrrrr lr [plt 'uBara

lpoci[onrnu4xu KoMrIoHeHrx (OX u OEA)' Karo KoJll{qecrBoro l{M Baplpa ot 60'10/o lo 75'lo/o'

a KoJrurlecrBoro ,u ,"ru"rt"'l'n'" *""""" Bapr'rpa or 24'9o/o QSOYo' <DX) ao 38'7% (>80%'

OE). IIpu upo6ara c Jloura reJlllBocr (<8070) ronuuecrBoro Ha [oJtr{Eel{acureufi Mlrcrur{

KlrceJrlrHn npu QoctlarruuJD(oJrEHa ca 15,0%;oAoKaro npu npo6ara c lo6pa rerlJlnBocr (80%) e

4,lVo, aoraronplr npo6a'ra . ,"ot" 4o6pa rcvrunocr Q8070) e t'O7o'-111:l-t-:::"^:4o6pa u

unoroAo6pareqJrl'IBocrrorrqecrBoroHaMoHoHeHacureHrrreK[tceJlrrHrrBapI'Ipaor23'0lo
30 ,2o/o, a ta notulreHacl'ITeHuTe oT I ,9% Ao 9 

'5Y''

,{axrrute 3a MacTHoKIrcejII{gI I, cscTzlB Ha I,I3.JIIIpaHI.ITe I,IH,ryIBIIAyzrnHu r[oci[olmu'utlt

(JracoBe oT JIIrru'IAItTe Ira KyJITypaJrHa ToTIHOCT', B3ETa B pa3JrlrtlHl',I MOMeHTI'I OT flpo[eca Ha

(peprrreurauu-r ua caJII'IHoMnuuEa ca [peacraBeH[ B ra6nuqa 5'

Ta6ttu4a 5. MacmnoxucettuHeH cbcmaa Ha @ocfuoaunudu uzolupaHu om tEnmyparHa meqHocm

no spe e ,ra npomuvaHemo Ha npo4eca na Qepueumaqun

B Kpas Ha rlpoqeca (490 u')

MK, %
213,1. 405 q.

ox OEA ox OEA 9I OEA

C r,o 0,1 +0,1 0,2 +0,1

5,1 +0,2 0,5 +0,1
C ro,o 0,1 +0,1

0,7 +0,1
C tz,o

0,5 +0,1 2,9 +0,1

5,5 +0,2

5,5 +0,2

1,5 +0,1
C tq:o 0,1 +0,1 0,5 +0,1 0,5 +0,1

C t+,t 1,9 +0,1 1,6 +0,1 3,5 +0,2 1,1 +0,1



C ts,o 0,3 +0,1 0,2 +0,1 0,5 +0,1 0,4 +0,1 0,6 +0,1 0,4 +0,1

C rs,t 0,2+0,1 0,2 +0,1 0,4 +0,1 0,2+0,1 9,4 +0,2 0,3 +0,1

C te'o 33,6 +0,5 28,3 +0,5 59,2 +0,5 29,4 +0,5 64,4 +0,5 40,0 +0,5

C to,t 0,5 *0,1 0,4 +0,1 0,2+0,1

1,0 +0,1 0,5 +0,1 0,7 +0,1 0,5 +0,1
C rz,o t,20,2 0,7 +0,1

C tz;t 0,1 +0,1 0,2+0,1 2,3 +0,2 0,1 +0,1 3,6+0,2 0,2 +0,1

C tg,o 7,3 +0,2 10,5 +0,2 3,9 +0,1 14,0 +0,2 2,7 +0,2 3,7 +0,2

C ts, t 47,6 +0,5 51,7 +0,5 25,0 +0,4 41,0 +0,5 8,0 +0,2 40,3 +0,5

C tg,z 0,3 +0,1 't'7 tn.) 0,2 +0,1 3,6 +0,2

C zo,o
0,1

3,2 +0,2 0,2 +0,1

0,8 +0,1

1,9 t0,2

0,2t0,1

1,6+0,2

C tt,: 4,6 r0,2 3,5 +0,2 0,2 +0,1

C zo,z
0,3 +0,1

3,4+0,2C zz,o 2,7 +0,2 2,0 +0,25 0,8 +0,1

floaperrlelra(bepMeHTaIII'ITaIIaJIM}tTI{HoBaTaKItceJII,IHa(Cro.o)cenoBI-IItraBao.f33,6yo

(oX) -2S,i % (oEA) upu 21 3 qac ,qo 64,4% (@X) - 40'0% (oEA) npr 490 qac' Ha6moaaBa ce

HaMaJrrBarre Ha oJrer.rHoBa r(uceJrEna (crr:r ) npr ([ocoarHAl'rJrxoru Ha or 47.6yo (213 'rac) ao 8'0%

i+so *al, aoKaro rlpu r[oci[aru.El'ueraEoJrz|Ml{Ha 3ary6I'ITe Ha oJIeI'IHoBa IcrceJIIrHa (Crs'r ) e

.ru*.rrro ro-MarrKo or 57,7yo (203 uac) Ao 4l 
'OoA 

(405 vac) u 40'3Vo B (pa' Ha rlpoqeca'

Jluso:ronara Kl.rceJrrrHa (Cta,z) e B HncKr{ KoJrr{qecrBa rrpes IIeJTI'L [porBBoAcrBeH flpoqec Karo

.p*rurr" ca ot 0 lo 3,6Yo. Ocraualnre MacrHl'r (rrceJIEHI'I ca [peAcraBeHlr B MLruMiIJIIlu

KOJIUqCCTBA.

Ha$ur.2canpe.ucranennaaHHlrreAacbA6pxaHl{eroHaHacI'ITeH['HeHacI'ITeHrl'MoHo-r'I

rrojrr,rHel{acETeHlt MacrHlr KIlceJII{HLr Ha orAenHI',ITe KjracoBe i[oc$onuu4q'' Ir3oJMpaHI'I OT

IIpoA)'I(T KyJITypaJIHa TeqHocr'

, i"

B'l[i,i
rOX

r..

rHMK t HHMK TMHHMK T |IHHMK
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: 213 qAC

iDuzypa 2. Ct omuowenue uecrdy nacumeHu' He*acumeHu' n4oHo- u nonu eHacumeHu tndcmHu

KuCeJtuHu ,ra omdetuume Knacoae QocQotunudu, usolupaHu om KynmypanHa meqHocm

7

490 qAC



IIo nper.le Ea rlpoqeca xa ifeprlrenraqlu HeHacurenure Macrulr KuceJrrluu H'lMtuLBar 3a

cMerKa Ha Hacr{TeHr,rre MacrHr.r K.rcejrrrnu. flpr,r r[ocrf aru4urn<ollll{a (oJll'IqecrBoro Ira

HaclTeHr,rTe MacrHlr K[ceJruH n tpn 213 \ac e 45,3yo I'I AOcTI'Ira 73,3Yo s Kpaf, Ha npoqeca' flpn

ipoct[arxururxoru,rHaKoJI}tqecTBoToHaHeIIacItTeIIuTeMaoTHI.IKI,IceJIIEIHZIM{IJI,BaT_or54,7o/o

fZ t f ,ac; lo 26,7Yo a (pzuI Ha OepMeHraql'I-flra' B npoqeca ua t[epMeHralllI' HacrEnBar ocr{oBHo

npoMeHI,IBKoJII{qecBoroHaMoHoEeHacI{TeHI'ITeMacrHI'I(IICeJIIIHL(ot49'8Vo-oXs54'2Vo'
@EA1026,5%o-C] X1142,5%o.@EA),aoxaronpoMeHIITeB(oJI[qecTBoToHaIIoJII{geEacI,TeI{[Te

MacrIrI{ KuceJruHlr B oTAeJIHI'ITe if ocr[onr'rnuglru KJIacoBe e He3HarMTeJrHo'

II. IlY6.nuraquu
/Bropatany6IItKaII[g,,Compositionoflipidsisolatedfromculturefluidintheproduction

of salinomycin", Bl. Chuchkov, G' Antova e usnparena n peileplapar{o cnficaurre E e no'u

peueH3I'Ir.

r'Tperatany6m,rxaqr-rr..Changesinthephospholipidcompositionoftheculturalfluid
duringtheproductionoftheantibioticsalinomycinandinsampleswithdifferentfluidity'',
Bl. Chuchkov, G. Antova e n upouec ua otfopurxe'

III. Pa6ora orpxy orfopmaxe rra ArrcepraquflTa

I. .{onuaane u oi[oprtuue Ha nl'Irepar]pulrx o6sop;

2. OrfoPurue Ha MeroAlrqHara qacr;

3. Crlcrelr.rarugupaHe Ha pe3ynrarl.rre u ifoplrylupane na o6unre ugroAl{ 1I DpltHocrl'

Ar*r"r"o,..k$16.02.2022 r.

rp. flnonglln /E:raro {}*on/

AtpoQ. a-p f. AYropa/

Prxoeo,[ure,r Kareapa:

/Aoq. a-p M.

HayuenpbKoBoArrren:. W



MHEHIIE

or rpoo. A-p fuHKa AraHacoBa AHroBa'

orHocHo AefiHocrra Ha 3aAoqeH AoIoopaHT Enaro Cuacor 9yurol'
rru xatelpa XI,IMT'IqHa rexHororfifl '

AoKTopcKaflporpalra..Texrroloru,HaxI,IBoTuHcIo,ITeI,IpacTI,ITeJIHIrMa.}HI,IHI,I'

carryHl4T€, erep[rqHl4Te MacJra u nap$romept fino-Ko3Merrrqul'ITe npeuaparu"

flpee verrtprara roAI'IHa or roAroroB(ar a cu (l '02'202I t' - 28'02'2022 r')

,uorropanr Blaro gymon I'I3nrJIHII 3aAaqr'ITe, 3irJroxeHu B I.rIrAlrBIrAyaJrIrus cr4 u.nau'

[orroparrrr [poAaJDKrr eKcrIepI'IMeHTaJTHI'ITe I.r3cJreABaHI{' ro reMara Ha

AI,ICepTauI,IrTa clr, KogTo BrfforlBarrre rBcJreABaHe cscraBa Ha ocTaTbqHI'ITe JrI4[I',IAIr]r

lpoAyKTl,I Il3oJILrpaHI'I ol KpafiHfls [poAyKT I'r or KyJrrypIuIHa reqHosr' B3era or

pa3JMrIHI,I erarru Ha t[epueurauurra Ha caJrI4HoMI'Iqlna' OcnosHo lrsclegraurarra 6lxa

B6pxy olpeAeJrrHe Ha crepoJloBl{x ctcraB' I'IHAnBI'r'ryIrnHI{' Qoctpolunn4eu cscran'

Karoo u Ha MacTHOKrrCeJrgHr{L CbCTaB Ha ocHoBH[Te $octlonunualru KIaCOBe Ha

r,r3orlupaHr,ITe ocrarbqHu JII'IIrIAI4 or I'r3cJreABanzre npo6lr'

3aeAno c eKcrIepI'IMeHTiuIHara pa6o'ra no Ar{cepraql4flTa AoKTopaHTtt pa6om

carqo rara rr Bspxy o(popuauero ft' Axryann:rapaH e rureparypHlu o63op u ce pa6oru

Bbpxy HeroBoro ot[opu*re r'I Blpxy orrucaHl'IETo Ha Mero'urquara rlacr Ha

AlICepTaIIxsTa.
floAromenata crarl'r, clc 3arJraBre "Changes of lipid composition from culture

Jluid during the production of antibiotic salinomycin" e I43rpareua sa ny6araryraue r'r e I

npoo"" ,ru p"o"rarpuae. Peryararr'rre or HanpaBeHltre I'r3cJreABaHI'Lce clrcreMarlr3par

r.r B HacTorrulr4, MoMeHT ." ,r9O.or", I'I TpeTa rry6rumaqr'u ,,Changes in the phospholipid

compositionoflipidsqisolatedfromtheculturalJluidduringtheproductionofthe
ail;biotic salinomycin and from samples with different fluidity" ' rono Iqe 6rAe crqo

lpeaJloxeHa 3a rry6lurynaue n pei[epupano l,r IlHAeKcI{paHo HayqHo crrrcau}re'

Morra npenopbKa rtlM AolcropaHTa e Aa Hacotu ycuJrx'Ta crt KbM

cr.rcTeMaT,r3r,rpaHe Ha pe3ynTaTr,IT€ I{ IITJIOCTHOTO OoopMneEue Ha AI',ICepTaIIuoHHI',L TpyA'

flpe.qnarau :a Aefinocrra flpe3 qerBaprara ro'qI'IHa Ha peAoBeH '[orroparrr Blaro

Cnacor {y.rron Aa ce Aaae oqenxa Mnoro ao6lp (5)'

C orleA Ha rlocrurHarlrre pesyJrrarlr cqI'ITaM' qe Blaro Cnacon Llymor uua

roroBHocr sa t[unanu:upane na pa6o'rata rro Arrcepraul{ouHlt.f,

KaregpeHlrl ctBer Aa ce o6cbAlr npeAJloxeHl4ero AolcropauTbr

[paBo Ha 3aIrIuTa.

23.02.2022r.
rp. fhorguo

Hayueu prxotog rr"r,.,.....W'

lpyA x npeAnaraM Ha

aa 6'sI.e orqrrclleu c

(npo0. a-P f' Aurora)



[o lerana
na Xulruqecxu $aryrrer
upr.r flY ,,f1. Xareu4apcru"

Tyx

AOKJIAA

Prxorogr.rrel rar:eApa,Xuuuqna rexuo-noruf '

focuo,4un ,4eran,

Ha race.(anr,re na Kate4penur ctBer Ha 23,02,2022 r. 6e npeAcranen rr pa3nreaaH

o6orqes orqer Ha 3aaoqeH aoKTopaHT Eraro Cnacon 9yvxon sa rr3rrbJrrreHr.Iero Ha 3aAarIETe

no ar,rceprarllroHuara My pa6ora no .uoKTopcKa flporptMa "Texnororlrs Ha xr.rBorI.tHcKI.ITe Ir

pacrr{TeJrur,r Mir3rrr,rHr,r, canyH[Te, erepurrur{Te MacJra u uapt[toruepuftno-r(o3MerrrqH[Te

npenaparu".

Brr rprara c rrp]rrurroqBaue Ha cpora Ha aorcropauTypara r.r u3[bJrneHue Ha BcI,ItI(r,I

3aAaqn rto rrHAxBr.rAyanHr.r, n:ran, Karegpenrrrr cbBer [peanara ua @axyn,eruu, cBBer

AoKTopaHTlT E.[aro Cnacos 9fixos aa 6rae or.{ficaeH c flpaBo Ha 3aruura, cqI.ITaHo or
1.03.2022 r.

Ilpularau npettltc or flporoKoJra Ha KareApeHr,r, cbBer.

or .{oLl. A-p Mapu.r I4opganona Anre:rona-Ponona,

Prxosoar.rrer *ur"o,u*r', @
(aou. r-p M. Anre:rdqgrPoupna)

23.02.2022 r.



Koregpo "Xur,ru.{xo texHonorua"

flPOTOKOII Ne 145

oT KaTe.qpeHo cbBeu.laHue

l-lpenrc

luec 23.02.2022 roq. ce cbcror cbBeulaHhe Ha xar. Xuiltu,{Ha rexHonorufl.

Epucucreaxa: npoQ. A-p l-. Ar.rroea, Aotl. A-p M. Axrenoea-Poruoaa, goq. g-p I-.

flarporoa, rn. ac. A-p X. flerroaa, rfl. ac. A-p O. Texeaa, rn. ac. A-p lu1. Kocroea y

rfl.ac. A-p C. Maxonoe.

Cueeqaurero npeMHHa npr4 cneAHus AHeBeH peA:

m.1 . Yqe6uu e'bnpocu

Pasrne44axe orqera Ha AoKropaHTa 6naro Cnacoa 9yvroe, 3aAoqeH

AorfiopaHT KbM KareApara no AotfiopcKa nporpaMa "Texxonoruq Ha xuBort4HcKhre h

pacrureflH Ma3H[H14, canyHhre, erepuqHnre Macra u nap$rcuepufrxo-

KO3MeTUqHHTe npenapaTu".

florropaxra 6naro 9yvxoe npeAcraBh cBoer orqer 3a qerBbprara roAuHa or

AOlfiOpaHrypara.

Ptxoeo4urennr Ha AoKropaHra npo$. 4-p l-raxxa AHroea, npeAcraBu cBoero

MHeHue 3a AefrHocrra Ha Bflaro t{yvxoa npe3 qerBbprara rcAuHa or

AorfiopaHrypara My.

Cne4 o6cu4qaHe, qfleHoBere Ha KareApeHun cbBer rnacyBaxa oqeuxa: Mxoro

4o6up u npeAnarar xa Oarynrerxun cbBer Aa orqt4cnh AorropaHra Snaro Cnacoe

9yvxoe c npaBo Ha 3aul ra.

rlpororonupan , 4%
(xurrl. X. Curueoxoea

6 TTnos$aacxu Yxuaepcurer "TTouoafi XraneHaopctu"



Ao Eeraxa xa X@

npra flY "nancuit XrnexgaPcru"

Tyx

!oKnAA
or Aotl. 4-P KnPun CrMhtvues

Puxoeo4uren Ha KareApa "Ananuruqna xuurz.+ n rounrcTupna xuuun"

YeaxaeMh r-x flerax,

Ha oaceAaxue xa Kate4penun cbBeT Ha KaTeApa ,,Axanhru.lxa xtnul/lg t KoMnrcTbpHa

xuuus", npoBeAeHo na 17.02.2022 r., 6eule pa3rneAaHa uon6a or saAoqeH AoloopaHr

Hopa Feoprraeea colapoea 3a npeKparnBaHe Ha AoKropaHrypara i no nuqHu npuqhHu,

cqr4raHo or 21.02.2022 r.
gnexoeere xa KC xa KAXKX eAuxoAyrJJHo noAKpen nxa c 12 rnaca,,3a" MOn6ata ga

npeKparrBaHe xa o6yvexrero Ha AoKTopaHTa.

Monn oC xa XO Aa yrBbpAr4 npeKpartBaHero Ha AoKropaHrypara ua Hopa

I-eoprueaa Corupoea.

flpunarau:
1. flpenrc-usenei{eHue or nporoKon Ha KareApeHhn cbBer;

2. Mon6a or AolcopaHr Hopa Corupoea.

18.02,2022 r PuroeoArren 

ffo o W^*r*r..,



flpenuc-usrleqexl'Ie or saceAaHr'Ie ua KC

Ha KareApa "Anarumrua xfiMvlfl vt Kolra[Iotrpua xlauux"

or 17.02.2022

IIPOTOKO,'I l\e 3

Ha 17.02.2022 r. ce rpoBeAe 3aceAaHI'Ie Ha KareApeHI'L cbBer Ha

KareApa "AsanutN'ma xvluvtfl 14 KoMrIIorbpHa Xr'IMI'IC', upoBeAeHo flor

<popruata na unrepuvr-6zBl{paHa routf epeutna Bp63Ka.

O6u 6cras: 12

flpucrctnat: 12

.(nenen pe4:

1. Yqe6uu Bbrlpoclr

2. Texyuu BbrIPoclI

flo toqxa 1.1 6eure pa3rneAaHa uol6a m 3aAoqeH goKropaur Hopa

Ieoprr,Ieaa Co,npona 3a upeKparrBaHe Ha AoKTopaHTypara il no rzqHlt

[pr.rrMHLI, cqLITaHo or 21.02.2022 t-

flpe4noxenueto 6eure rnacyBalro u [p]Iero c 12 ruaca ,,sa'' '

2t.02.2022 Ilpororo:rupa,r:

/'1

.\rl,r
/II. Ea-na6anosa/



AO PEKTOPA

HA nnoBAr,l BCHrlfl vH hBEPCT,ITET

,,n AVCAh X iln E HAAPCK 14 "

MO/IEA

Or Hopa [eoprheBa CorhpoBa

AApec: rp. nroBAhB, yn. Vlnapt4ots. Maxaphononcxr Ne33

Ten: 0887 453 452

rocnoAlH PEKToP,

Monr 3a Bauero pa3peueHhe Aa npeKparf,,a,oKropaHrypara no:

O6nacr xa ercue o6pa:oeaHhe: 4. npxpoAHA Haytvt, MareMarhKa u ur$opruarnxa

npoQecrouanxo HanpaBneHhe: 4.2. XhMh,recxh HayKt,l

AoxropcKa nporpaMa: AHanhrr4riHa xi4M14fl

KbM KareApa: AHart4Tt4,{Ha xrMh, r KoMnprbpH a xAMnA, Ha XhMt4,{ecxh Saxyarer

Aara Ha 3anrcBaHe B AoKropaHrypa: 01.03.2017r

3anoBeA Ne P33-672 or L6.O2.2Ol7r

TeMa Ha AxcepraqroHHara pa6ora: Mero4n ta onpeAennHe Ha creAoBh eneMeHTr4 B TexKrl

MaTpx qx oT MeTanyprI4qHhTe npoh3BoAcTBa

yrotp4exa or Oat{y.nrereH cbBer B 3aceAaHhe or 31.01.2017

nporoxon Ne 185

HayqeH pbKoBoAhren: Aoq. Ap. B. CreoaHoBa

nopaAh nxqHi4 nphqhHh, Mons npeKparrBaHero Aa Bne3e B cvina or 27.07.2022t.

Aaft 17 .02.2022

fp. nnoBAr-rB c yBa)HeHlre: \L G qu 7'h'^M



!o flexaua ua XO

npn llY "flaucu Xn nexgapcxu"

Tyx

AOKNAA

or Aoq. A-p Krprn Crmrrvrea

Ptxoeo4urea Ha KareApa "Axaarrrlxa xuMu+ u xorunorupxa xurvrrn"

YaaxaeMh r-x ,[,exan,

Ha 26.0L,2022 r. B (areApa ,,AHarr4rt,t,{Ha xnMnA v KoMnprbpHa xuloua" 6ewe npoBeAeH
ur6op ra 3aeMaHe Ha aAMr4 H r4crparrBHara ArtxHocr ,,pbKoBoAt,tren xare4pa", nopa4n
r3rr4qaHe Ha npeAxoAHr4f, 4-ro4ruex ruau4ar (cvrraxo or 25.01.2018). E4raxcraex KaHAxAar 3a

AntxHocrra 6euJe 4oq. Kup[n CvMArrAeB - AoceralueH prKoBoAlrren na KAXHX.

Kare4para ce cbcror.r or 12 npeno4aearenr, a Ha 3aceAaHuero xa KC sa KAXKX npr,tcbcrBaxa

10 or qrenoeere Ha xareApara c npaBo Ha r,nac. flpoQ. llaanex flex,{ea orc}crsa, nopaAr,l

AeKnapxpaHo or HeroBa crpaHa 3ApaBocroBHo Hepa3no^oxeHhe, a ac. Acs Xphcro3oBa e B

3aArpaHIqHa KoMaHA14poBKa B'bB BreHa, ABcrpHn.

3a npoaex4axe xa ns6opa c raeH Borr 6e rs6paxa qpe3 iBHo rracyBaHe KoMltcrn B cbcraB:
npeAceAaren - m. ac. A-p BecenhHa nacxaaega t,t 'ueHoBe ac. Au4vte Kafixapoaa u xuruux nern
Sana6aHoaa. 3a h3pa3flBaHe Ha aora B h3nor3BaHhre 6aaetnnn 6eue npuaoxeH nphHqxna:

,,xe.ttaHoTo ce aavepraaa".
Pe:yararure or npoBeAeHoro r.flacyBaHe 6nxa o6ngexh or npeAceAarenf, Ha KoMr4o4rra no

ra6opa xaxro cneABa:
- ,,3A" - 10 6paernxn; ,,1POTVIB" - Hf,Ma; ,,Bb3AbPll{M CE" - aatta; ue4eficrarreaxu

6pletuxtr - ngnna.

3a noaoxuterex r,r:6op ca xeo6xo4uanr 6 tnaca ,,3A" or 11-qnexxun cnr4clqeH cbcraB Ha

KareApara (ac. Acn Xpucro:oea ce peAyqxpa nopaAu 3aArpaH!4qHa KoMaHAhpoaxa), nopa4n
xoero ra6opa Ha AoL{. Rupun Cur.l.uttueB 3a prKoBoAxren KareApa ,,Aaanntntta xuMAA u

KoMnprbpHa xt v.aa" c 10 noaoxrreaxx Bora Moxe Aa ce c'{xra 3a,rerHThMeH.

Moan, OaxynrerHhlr cbBer Ha XxMr4qecKr4, $axynrer Aa yrobpAh ua6opa ua goqeur
A-p KApAn Crttnhrq Hee aa pbKoBoAxren Ha KareApa ,,AHa nutuqHa xt MAA r xoannnrrpxa xrmun".

npHnaraM npenhc h3BneqeHhe or nporoxo./r Ha XC h 6tonert,tHnre or npoBeAeHra raex ra6op.

27.0!.2022 r. PbKoBoAhrenKAXKX: W
Aoq. A-p Krpua Cranurvuea



flpenuc-u:n.neueHr4e or 3aceAaHHe

Ha KareapeHll, c6Ber Ha KareApa

"Aua,ruruqga xLIMr,r{ n KoMlrorupHa xnlu.t.l"
or 26.01.2022

nPoToKoJI }rb 2

Ha 26.01.2022 r. ce [poBe,ue 3ace.[aHl,re Ha KareApeHlt, c'bBer Ha KareApa

"Atra,ruruqua xuMI4f, L KoMlrlortpua xzuur".
O6ur cr,cras: 12

flpucrcrnar :

1. ,qou. r-p Kupu,r Cuuu'rwaen

2. .qoq. A-p Bece:rlru Kl.reros

3. AorI. A-p Httxorafi Koqen

4. u.ac. A-p AraHac Tep:uficxz
5. u.ac. A-p AecHa feoprueBa

6. u.ac. A-p Bece,'rnHa flacKaresa

7. nr.ac. a-p EBeruHa Blp6auona
8. u.ac. A-p CnaBa I-{ouena

9. ac. nu1us Kaftuaposa

10. ac. .{urr.rutsp Crouqon
Orc'scrsar:

- ac. Acs Xpucrosona - KoMaHAI.IpoBKa nln Blrena, Ancrplrr
- npo@.au fl:ralren fleHqes - fiopa,qll ,qeKJrapl4paHo or HeroBa crpaHa

3ApaBOCJIOBHO Hepa3nOnOXeHUe

Heo6xoAuu 6pofi sa IroJroxrlTeJreH Iz:6op: 6 (ac. Acr Xpucrosona ce

peAyrlr4pa rropa,qr] 3aArpaHuvna xouau4uponxa)

.I[neaen pe4:

1. ll:6op Ha pbKoBoAr{Ten Ha KareApara

2. Y.re6Hr.r Btnpocrr

3. Teryruu Bl,rrpocpr

Toqxa 1. B raregpa ,,Aua.nuruvna xuuufl u r(oMnror:bpHa xr.ruur" 6erue

npoBeAeH u36op 3a 3aeMaHe Ha a.qMl.rHlrcrparlrBHara AJrsxHocT ,,pbKoBo,qI,ITen

rare,qpa", nopa,qlr r.r3Tr.rqaHe Ha npe,4xoAHr,L qerI,IpuroAIrIIreH MaH.qar (cuurano or
25.01.2018). EAltrcrnes KaHAr.rAar 3a AJltxnocrra 6erue .qoq. Kupun Culrurqfies-
AoceraureH plxoBoAr.rrerr ua KAXKX.

3a uponexgaue Ha lr:6opa c raeu ror, 6e us6paHa qpe3 {BHo rnacyBaHe KoMI4cH,

B cbcraB: [peAceAareJl - r.lr. ac. ,u-p BeceJMHa flacra,resa u qJreHoBe ac. IluAus



KafiHapora n xLrMr,rK llers Eana6aHona. 3a u:paarnaHe Ha Bora B r,r3[o:r3BaHr,rre

6ro.nerunu 6eure npluloxeH [pI,IHrII,Ina:,,xeJlaHoro ce saveprana".

Peeyrrarure or npoBeAeuoro nracyBaHe 6cxa o6sseHn or npeAceAareJu Ha

KoMrrcr{rra no rr:6opa xarro cJre.qBa:

- ,,3A" - 10 6ronerr.rnr.r; ,,[IPOTI4B" - HrMa; ,,Bb3AbPXAJI CE" - nrua;
neAefi crsurerHr.r 6roreruHn - Hcr,{a.

Zs6oprr Ha aou, Krrpur CuuururreB 3a pBr(oBoAr.rren Kareapa ,,Analunauua
xvtuvts. u KoMrrrorbpHa xuuug" c 10 no.noxr.merHl{ Bora Moxe Aa ce cqlrra 3a

JIE|I,ITI,IMCH.

Peurenue: KaregpeHurr cbBer Ha KAXKX c rafino rnacyBaHe ue6pa sa

prKoBoAr,rren Ha KareApara .qou. A-p Kupul Kocror Cuurlrquen H npeAnara Ha

OaryarerHllr cbBer Ha Xurr,ruqecrrr Sarynrer rofi la 6rp.e yrBbpAeH.

26.0t.2022 2ff,
/TI. Eara6anosa./

flporororupa,r:

Pr,rono4u're,r ua KAXKX:

/aoq. a-p K. CiaNrurqr.res/



[o fleraxa na XO

npra flY "flaucn Xunex4aPcru"

Tyr

AO KIIAA
or Aoq. 4-p KuPun CnMurq es

Puroao4uren Ha KareApa "Axanuruqxa xuMu+ a KoMnPTbpHa xuMt4n"

YsaxaeMlt r-x flexax,

Ha eace4axue rta Kare4pelur cbBer Ha KareApa "Ananrruqxa xta.uun u

KoMnprbpHa nAMuA", npoBeAeHo no4 $opruara ua ranrepner-6ashpaHa xox$epexrna

Bpb3Ka Ha 17.02.2022 r., 6eule o6cu4eno ocuryptBaHero xa yve6xure 3aHert4e 3a

Bropu ceMecrbp, peAoBHo o6yvexue Ha aKaAeMur{H ara 2021-2022. Bue aptsra c roaa

6e npe4noxeno Aa ce np[Bneqe Karo xoHopyBaH npenoAaBaren uarucrup Mapun

lrleaxoaa Kavapoea 3a npoBex(AaHe na 150 q. npaKr qecKr4 3aHflTxe no AucqunnuHhTe

,,Auanumuvaa xttMufl c l'lMA" (oa cneqxanHocrt4 MeAuquxcra Buonorua,

Moner<ynnpxa Euonorus u Suouxxexepcreo) u ,,Axanumuqna xuuun" (sa

cnequanHocr O6yvexrae no npupoAHl'l HayK B Ill- xa YO).

Karegpenunr cbBer eAuHoAyluHo nphe (12 fiaca ,,aa") u npeAnara Ha

<Darynrerxun cbBeT Aa ogo6pra Mapran KauapoBa Karo xoHopyBaH npenoAaBaren.
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flpenuc-lmlerleHl'Ie or saceAaul'Ie Ha KC

Ha I(are.qpa "AnarI,tltl'{Ha xuMus' Lt KoMllorr,pHa xuN'rfis"

or 17.02.2022

IPOTOKOI Ns 3

Ha 17.02.2022 r. ce [poBe.[e 3aceAaHxe Ha KareApeHI'L ctBer Ha

KareApa "Aualu'ruqua xl4Mtufl t4 KoMulorbpHa xuuut", npoBeAeuo rroA

<foprrta'ra na untepner-6 a3vpana ron(pepentna Bp63Ka'

O6u ctc'ras: 12

flpltctcma'r : 12

.(neoen Peg:

l. Y.re6nu Blrlpocrl

2. Texyutll Bsrlpocu

flo roqra 1.2 6eure o6crAeno ocurypqBaEeTo na yue6xra're 3AwI'tUr3a.

BToplr ceMecrrp, peAoBHo o6yrenue Ha aKaAeMr'IqE na 2021-2022 ' Bts

Bpb3Ka c roBa 6e upe,qnoNelro Aa ce [pl'IBneqe Karo xouopyBaH

lperloAaBaren Manlcrbp Mapnr I4nanoaa Kauapona 3a npoBex'4aHe Ha

150 .r. upax.urqecKr.r 3aH.flTAfl rro Ar.rcqfiIIJIIlHUre ,s4natumu.rHa xuntun c

IIMA* (sa cfleqlrallnocrl{ MeAuqnncra Buolorux, Molexylxpua

Euororrt r.r ElrounxeNepcmo) u ,fna'numuvna xuJt'ttfl" (sa

cfleulraJlHocr O6y'renue IIo [pt'tpoAHLI EayKI'I B IIf ua YO)'

flpe.qroxenuero 6eure lacyBauo I'I nprrero c 12 rtaca ,,2a" '
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 ул. “Цар Асен ” № 24, гр. Пловдив – 4000 
 

Катедра О Р Г А Н И Ч Н А  Х И М И Я 

 

 
 

ДО 

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН КМЕТОВ 

ДЕКАН  

НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ПЛОВДИВ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от проф. д-р Илиян Иванов 

ръководител катедра Органична химия 

     

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КМЕТОВ, 

Моля да внесете във факултетния съвет на Химически факултет, предложение за 

хонорувани преподаватели към катедра Органична химия за втори семестър на учебната 2021-

2022 г. както следва: 

 1. ас. Десислава Минкова Киркова (ИТТИ) – 150 часа упражнения по дисциплината 

„Химия на козметичните продукти“ 

 2. Иван Георгиев Тимонов - 45 часа упражнения по Биоорганична химия със 

специалности: „Анализ и контрол“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ 

3. д-р Красимир Пламенов Витларов - 90 часа (2 групи х 45 часа) упражнения по 

Органична химия със специалност "Биология и химия". 

 

Приложено, препис-извлечение от протокол от заседание на КС на кат. Органична 

химия. 

 

 

 

С уважение, 

 

................................................... 

ПРОФ. Д-Р ИЛИЯН ИВАНОВ  

Ръководител катедра Органична химия 

Тел.: 359 32 / 261 402 
 Факс: 359 32 / 261 403 
chemistry@uni-plovdiv.net 
argon.uni-plovdiv.bg 

mailto:chemistry@uni-plovdiv.net


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от протокол № 341/25.02.2022 год. 

заседание на КС 

на катедра“Органична химия” 

ПУ „П. Хилендарски” 

 

Протокол № 341 

На 25.02.2022 год. се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “Органична 

химия” в синхронна дистанционна форма с линк: https://meet.jit.si/KCOX   

Общ състав на катедрен съвет - 8. Присъстват 8: проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Румяна 

Бакалска, доц. д-р Стела Статкова-Абегхе, доц. д-р Пламен Ангелов, доц. д-р Стоянка 

Атанасова, гл. ас. д-р Димитър Божилов, гл. ас. д-р Йордан Стремски и гл. ас. д-р Мина 

Тодорова. Отсъстващи: няма. 

Присъстващи извън състава на кат. Органична химия: гл. ас. д-р Станимир Манолов. 

Необходим брой за положителен избор 5. 

Дневен ред: 

1. Учебни. 

2. Текущи. 

 
По т.1 от дневния, ръководителят на кат. ОХ - проф. д-р Илиян Иванов внесе 

предложение за хонорувани преподаватели към катедра Органична химия за втори семестър на 

учебната 2021-2022 г. както следва: 

 1. ас. Десислава Минкова Киркова (ИТТИ) – 150 часа упражнения по дисциплината 

„Химия на козметичните продукти“ 

 2. Иван Георгиев Тимонов - 45 часа упражнения по Биоорганична химия със 

специалности: „Анализ и контрол“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ 

3. д-р Красимир Пламенов Витларов - 90 часа (2 групи х 45 часа) упражнения по 

Органична химия със специалност "Биология и химия" 

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване. 

Гласували: 8; За: 8; Против: 0; Въздържали се: 0; 

  След обсъждане, катедреният съвет единодушно прие предложенията за хонорувани 

преподаватели към катедра Органична химия за втори семестър. 

Решение: КС предлага на ФС: 

Да одобри предложенията на КС за хонорувани преподаватели към катедра Органична 

химия за втори семестър на учебната 2021-2022 г. 

 

25.02.2022 год.      Протоколчик: 

гр. Пловдив                                        (гл. ас. д-р Й. Стремски) 

https://meet.jit.si/KCOX



