
Предложение 

за структура на Общото събрание на факултета, което да се проведе на 30.03. от 

9:30 часа 

 

Общ състав на ОС на ХФ - 51 бр.  

- академичен състав - 41 бр. (80,4%), от тях нехабилитирани преподаватели 21 бр.  

- студенти и докторанти - 9 бр. (17,6%), от тях студенти 8 и докторант 1  

- административен персонал - 1 бр. (2%) 

 

 

От ЗВО 
Чл. 26 (3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общото събрание на факултета се състои от 
членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на 
административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. 
Членовете, представляващи академичния състав, са не по-малко от 75 на сто и не 
повече от 84 на сто от състава на общото събрание, като не по-малко от една 
четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; членовете, представляващи 
студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от състава на общото 
събрание; членовете, представляващи административния персонал, са не повече от 
5 на сто от състава на общото събрание, като имат поне един представител. 



До членовете на ФС 

на Химическия факултет 

 

 

 

ДОКЛАД 

от проф. д-р Гинка Антова 

Зам. Декан по учебната дейност на Химическия факултет 

 

 

 

Уважаеми членове на ФС, 

 

Във връзка с осигуряване на варианти за избор на избираеми и факултативни 

дисциплина за студентите от специалност „Химия и английски език” предлагам следното: 

- за Избираема дисциплина 1.1 във VI семестър да се предлага дисциплината 

„Професионална рефлексия на учителя“ (лектор – доц. Коларова). 

- за факултативна дисциплина във II семестър да се предлага „Компютърно 

обучение“. 

 

 

 

26 февруари 2021 год.   Зам. Декан на ХФ: 

(проф. д-р Г. Антова) 

 



До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 

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

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

Господин Декан,  

Моля за еднократно преместване на избираемата дисциплината „Химия на 

хранителните продукти“ с хорариум 15/0/15 от VII сем. в VI сем. за специалност Химия, 

задочно обучение. 

Прилагам препис от протокола на катедрения съвет. 

 

 

24.02.2021 г.     Ръководител катедра ХТ: 

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

 

  



 

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  139 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 24.02.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

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

Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск; гл. ас. д-р О. Тенева 

– в отпуск по болест. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.1. Учебни въпроси 

 Членовете на катедрения съвет обсъдиха еднократното преместване на 

избираемата дисциплината „Химия на хранителните продукти“ с хорариум 15/0/15 

от VII сем. в VI сем. за специалност Химия, задочно обучение.  

 След обсъждане, бе решено да се предложи на Факултетния съвет да 

утвърди предложената промяна. 

 

 

 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 
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oT npoToKoJra Ha KaTeApeHoTo 3aceAaHlle.

P-r. raregpa:

hort. A-'p H. lr.ruvena/

16.02.2021 r.

[],rogAr.rs
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Kare4pexr,rrr cbBer ce [poBeAe npu cneAul{rr AHeBeH peA:
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( M. Ieopruen
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До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 

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

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

Господин Декан,  

Във връзка с влезлите в сила нови учебни планове от 2020/2021 уч. г. на специалност 

„Хранителна химия“ за образователно-квалификационната степен „Магистър“ – редовно 

обучение, задочно обучение и неспециалисти (задочно обучение), моля да внесете за 

утвърждаване от Факултетния съвет следните учебни програми:  

I семестър: 

  Хранителна химия; 

  Химия на хранителните продукти I част; 

  Хранене и хигиена на храните; 

  Научно - изследователска практика I; 

  Методи за анализ на хранителни продукти (изб. дисц.); 

  Стокознание на хранителните продукти (изб. дисц.); 

  Химия и технология на ароматично-вкусови продукти (изб. дисц.); 

II семестър: 

  Химия на хранителните продукти II част; 

  Химия на хранителните добавки; 

  Чужди вещества в хранителните продукти; 

  Научно - изследователска практика II; 

  Функционални храни (изб. дисц.). 
 

Прилагам препис от протокола на Катедрения съвет. 

 

 

24.02.2021 г.     Ръководител катедра ХТ: 

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

  



 

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  139 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 24.02.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

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

гл. ас. д-р Ж. Петкова и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск; гл. ас. д-р О. Тенева – в отпуск 

по болест. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.4. Учебни въпроси    

Във връзка с влезлите в сила нови учебни планове от 2020/2021 учебна година на 

специалност „Хранителна химия“ за образователно-квалификационната степен „Магистър“ – 

редовно обучение, задочно обучение и неспециалисти (задочно обучение), членовете на 

катедрения съвет разгледаха следните учебни програми:  

I семестър: 

 Хранителна химия; 

 Химия на хранителните продукти I част; 

 Хранене и хигиена на храните; 

 Научно - изследователска практика I; 

 Методи за анализ на хранителни продукти (изб. дисц.); 

 Стокознание на хранителните продукти (изб. дисц.); 

  Химия и технология на ароматично-вкусови продукти (изб. дисц.); 

II семестър: 

 Химия на хранителните продукти II част; 

 Химия на хранителните добавки; 

 Чужди вещества в хранителните продукти; 

 Научно - изследователска практика II; 

 Функционални храни (изб. дисц.). 

 След обсъждане бе решено да се предложи на Факултетния съвет да утвърди 

предложените учебни програми. 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна 
химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна връзка на 
24.02.2021 г., бяха обсъдени и единодушно приети (11 гласа „за“) следните учебни 
програми: 

 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Комбинирани хроматографски 

техники” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/0/30); 

- задочно обучение-специалисти (20/0/20); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/0/2) 
 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Съвременни тенденции в 

пробоподготовката” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/0/30); 

- задочно обучение-специалисти (20/0/20); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/0/2) 
 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Метрология и управление на 

качеството” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/30/0); 

- задочно обучение-специалисти (20/20/0); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/20/0) 
 

 Учебни програми по задължителните дисциплини „Аналитична химия” (20/0/30) и 

„Инструментални методи за анализ“ (20/0/30) за магистърска програма Хранителна 

химия, задочно обучение, неспециалисти. 

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

 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет и учебните 

програми. 

 

25.02.2021 г.                                                             Ръководител КАХКХ 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 24.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 

 На 24.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра Аналитична 

химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-базирана 

конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Ваня Маркова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 2.3  от дневния ред бяха обсъдени следните учебни програми: 

 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Комбинирани хроматографски 

техники” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/0/30); 

- задочно обучение-специалисти (20/0/20); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/0/2) 

 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Съвременни тенденции в 

пробоподготовката” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/0/30); 

- задочно обучение-специалисти (20/0/20); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/0/2) 

 

 Учебни програми по избираемата дисциплина „Метрология и управление на 

качеството” за магистърска програма Хранителна химия, съответно: 

- редовно обучение (30/30/0); 

- задочно обучение-специалисти (20/20/0); 

- задочно обучение-неспециалисти (20/20/0) 

 

 Учебни програми по задължителните дисциплини „Аналитична химия” (20/0/30) 

и „Инструментални методи за анализ“ (20/0/30) за магистърска програма 

Хранителна химия, задочно обучение, неспециалисти. 

 

След дискусия предложението беше гласуване с 11 гласа „за“. 

 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „бакалавър” 

през 2021 година 

 

 

І. Специалност “Химия” - редовно и задочно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 22 юли и 21 септември 2021 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 - 20 юли и 20 септември 2021 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 Ваня Лекова 

4. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

5. Доц. д-р Румяна Бакалска 

6. Доц. д-р Солея Даньо 

7. Доц. д-р Мария Стоянова 

8. Доц. д-р Георги Патронов 

9. 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 2021 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Николай Кочев 

8. 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 2021 год. 



КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Теофана Димитрова 

8. 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 2021 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Солея Даньо 

6. Доц. д-р Нина Димчева 

7. Доц. д-р Георги Патронов 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

 

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

обучение. 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 22 юли и 21 септември 2021 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 Антоанета Ангелачева 

7. Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „магистър” 

през 2021 година 
 

 

I. Специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 21 юли и 21 

септември 2021 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 

 

I. Специалност „Медицинска химия” – задочно обучение на 17 юли и 11 септември 

2021 год. 

Председател:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Членове:   1. Проф. д-р Илиян Иванов Иванов 

   2. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

   3. Д-р Валентина Борисова Ангелова 

 

II. Специалност „Хранителна химия” – редовно обучение на 22 юли и 19 септември 

2021 год. 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

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

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

3. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

 

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

октомври 2021 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 

 

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

23 юли и 23 септември 2021 год. 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

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



2. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

2. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

3. Гл. ас. 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 23. 07. 2021 год. и 23. 09. 2021 год., в състав: 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

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

2. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

2. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

3. Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

 



[o [ou. a-P Becenuu KMeroB

.Il,erau na Xuultuecru (DaxYlret

npu flV ,,fI. XulengaPcxrl"

flronaus

AO KnAA
or aoq. a-P Banq Jlexona

Pr,xosoaurer (areApa

O6ura r'r HeopraHI'IrIHa xI'rMI'L c MeroAI'Ira ua o6yueuuero lro xrrMr'L

YraNaeuu aoq. KMeroB,

8,r,: ocHoea Ha peureHlre Ha 3aceaaHlle Ha KareapeHl'r' ctBer' cr,cro'Jl ce sa 1l '02'2021'

lpeAnaraM Aa BHecere 3a yrBl,pxaaBaHe or (DC Ha I4HAlrBnayanH[' [JraH 3a rpr'IroarrlllHlt{ cpoK

ua o6yuenue I{a aoKTopaHT C'rera IOr qiroea ,[uuurpona no

o6racr sa nucure o6pa:onanae: 4' flpupoauu Hayrut' MareMarllra u unifoplraruxa

npotpeo'ronaano HalpaBreHHe: 4'2 Xur'luuecru uayxu

AoKTopcKa flporpaMa: Heopranuvna xuuua

HayqeH pGKoBoAHTen: aoII. A-p flert EMlrrona Mapunona u

TeMara Ha AoKropaHTypara ,,Ilonyuaoaue u oxdpaKmepu3upaHe Ha xoopduuaquouuu

caeduueuun c ytracmuemo ua 1uottozu''noaxmueuu luzaudu" '

llpu'tocreuue:

flpenuc or npororo:r No195l1l '02'2021 t'

11.02.2021 r.

rp. fhot4un

A"l
C yaaxenne: ,tr/f

/aou' Bauc Ileroea/

P:sxoeoaurer Kareapa

O6ua lr HeopraHH'IHa xuMr'L c Meroal'r(a na o6yueuuero rro xItMI4'



flpennc rrareveuue

or 3aceaaHlle Ha KareApa

orxMox
or I 1.02.2021 r.

Ilporoxon Nt 195

Hall.O2-2021r. ce npoBeAe 3aceAanue Ha Kare'lpeH[s ctBer Ha Kareapa,06ua n HeopraHllqHa

xnMH, c MeroAHKa na o6y'reruero no xxMtlr".

Ctcraa ua xaregpenu-c cbser 7.

flpucrmnar 7: aou a-p BaHc JIeroBa, aou. a-p flerr Map[HoBa' rn' ac a-p iiop'uaHxa CreQauoo4 rl' ac'

A-p AHToaHera AHreJIaqeBiL rn. ac. g-p fa.nr ToHqeBa, flI' ac' a-p Klpn:ra CrofiHoea ll r:r' ac' '{-p flaae'r

.flnes

or aHeBHHf, pea no r. 1.4. Yqe6sn Btnpoc[:

1.4. I{xausuAyareH [raH 3a TpHroAHrxHr.r, cpoK Ha o6rleHlre Ha.qoKropaHT crela lOjlr.rqHosa

[uuurpona no auc€pTarl[o[rHeH rpyA Ha reMa ,,Ilo,,ry.ranaue I{ o]GpaKTepH3tipaHe Ha KOOpAIIHaIIHoHH[j

cre.qHHeH[, c )Ftacrr.reTo Ha 6HororuqHoaKrIIBHu nl{raHAll " C HarIeH pLKOBOAHTen ,qoq. .q-p flerr

Map[HoBa- ,{ucepraquonuxrr rpy,{ e no npot[ecHona'nno HaIlpaBneHI'Ie: 4'2 XuIr'tnuecxx uayrcl;

aoxTopcxa nporpaMa: Heopraunuxa xnun.r

flo r. 1.4. or AHeBHI{' peA aou. llerr Mapunoaa rano:Ha nogpo6Ho Kare'[peHH' cbBer c

uHAUBr.rAyaJrHr.r, njraH 3a rpure foAr.tHH Ha O6yqeH e Ha peaoBeH AOIOOpaHT cre:ra ,{Nuurpoa4 raro

nocoq[ cpoKoBeTe 3a [3IIbJIHeHIle Ha KOHKpeTHItTe 3a,qaqx no a[cepTaqnoHHHc Tpya Ir IleAaloruqucKara

pa6ora ua AoKropaHTa- Aoq. BaH, Jlerosa - Llrqlalgyalnum nraH e L3rorBeH no H3lIcKBaHHtra Ha

maen ,,PAC n ,qorropa.urypn" u cro6pareH c yqe6Hlrc nraH no '{oKropcKa flporpaMa Heopraulvna

x[uuc. LIHA[sr'IAyarH[.rr nJIalH 3a rpHroallllrHoro o6yueune Ha Crela [ur''rurpoaa 6e noaloxeuo Ha

rJIac)rBaHe.

Cnea npoBeaeHo rnacyBase flpe.4noxeuueto 6e npuero ctc 7 ruaca,,:a"'

I1.02.2021 r.

IIroaAus

flpmorcolvnx:

,Mrurena Cnasosa-/



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: редовна                                           Химически Факултет  

 Катедра  Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия 

 

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия: Стела Юлиянова Димитрова 

2. Дата на записване в докторантура: 01.03.2021 г. 

3    Заповед  № Р33-434 от 08.02.2021 година   

4.   Срок за завършване на докторантурата: 01.03.2024 г. 

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

професионално направление: 4.2. Химически науки 

докторска програма: Неорганична химия 

6. Тема на дисертационния труд “Получаване и охарактеризиране на 

координационни съединения с участието на биологичноактивни лиганди“, 

утвърдена от ФС, протокол № 224 от 29.01.2021 г. 

       7. Научен ръководител: доц. д-р Петя Емилова Маринова   
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

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

……2021 г. 

 

 

  

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

                                    (проф. д-р Р. Младенов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

            (доц. д-р В. Кметов) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Анализ на състоянието на изследванията по 

проблема 

1. Формулиране на проблема на научното 

изследване 

Март – Април 

2021 г. 
 

 

 

 

Изготвяне на 

библиографска 

справка. 

 

 

 

 

 

Формулировка на 

целите и задачите. 

 

 

 

2. Извършване на литературно проучване по 

темата на дисертационния труд, систематизиране на 

източниците за библиографската справка 

3. Описание и систематизиране на 

предхождащите изследвания в областта на 

координационните съединения с биологичноактивни 

лиганди 

Март – Май 

2021 г. 

4. Поставяне на цели и задачи на изследването. 

Избиране на подход за провеждане на 

експерименталната работа за получаване на 

координационни съединения. Избор на методика, 

която да е оптимална за синтеза и следващото 

охарактеризиране на новополучените вещества. 

Март – Май 

2021 г. 

5. Експериментални проучвания върху 

комплексообразователната способност на 

биологичноактивни лиганди. 

Юни – Юли  

2021 г. 

Участие на научни 

форуми 

 

II. Педагогическа дейност  

6. Ръководство на упражнения със студенти 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

/курсови работи/  

III. Работа над дисертацията 

7. Проучване на комплексообразователните свойства 

на биологичноактивни лиганди с йони на преходни 

метали.  

8. Отчет за първата година 

 

Март 2021 г. – 

Март 2022 г. 

 

 

 

Февруари 2022 г. 

 

Написване на 

обзорната част на 

дисертационния 

труд 

 

Изготвяне на 

отчет за първата 

година от 

подготовката. 

IV. Подготовка за изпит от индивидуалния план – 

по специалността  

Oктомври 2021 г.- 

Февруари 2022 г. 

Изпит пред 

комисия 

 

 

 

 

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

/доц. д-р В. Лекова/ 

 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                         /доц. д-р П. Маринова/ 

 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа по изпълнение на целта на научното 

изследване 

1. Изследване на комплексообразователната 

способност на биологичноактивни лиганди с 

йони на преходни метали. 

Март 2022 г. – 

Март 2023 г. 

 

Участие на научни 

форуми 

 

II. Работа над дисертацията 

2. Систематизиране на получените резултати и 

оформяне на статия 

 

3. Актуализиране на литературния обзор и  

обобщаване на изводите 

 

4. Отчет за втората година 

 

 

 Май 2022 г. –– 

Март 2023 г. 

 

Март 2022 г. – 

Март 2023 г. 

 

 

Февруари 2023 г. 

 

Публикация 

 

  

Написване на части 

от дисертацията 

 
 

Изготвяне на отчет 

за втората година от 

подготовката. 

III. Педагогическа дейност 

5. Ръководство на упражнения със студенти 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

/курсови работи/  

 

 

 

 

 

 

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

/доц. д-р В. Лекова/ 

 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                         /доц. д-р П. Маринова/ 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

   I. Работа по изпълнение на целта на научното 

изследване 

1. Провеждане на експерименти върху 

комплексообразователната способност на 

биологичноактивни лиганди за установяване на 

състава и стуктурата на новополучените 

съединения. 

Март 2023 г. – 

Октомври 2023 г. 

 

Публикация, 

Участие на научни 

форуми 

 

II. Работа над дисертацията 

2. Написване на дисертационен труд 

 

 

 

3. Написване на автореферата 

 

4. Отчет за третата година 
 

 

5. Предзащита на  дисертационен труд в Катедра 

„ОНХ с МОХ“ 

 

6. Защита на дисертационен труд пред Научно 

жури 

 

Март 2023 г.- 

Януари 2024 г. 

 

 

Януари 2024 г. 

 

Февруари 2024 г. 

 

 

 

 

Януари 2024 г.- 

Март 2024 г. 

Написване на 

дисертационния 

труд 

 

Автореферат 

 

Изготвяне на отчет 

за третата година от 

подготовката 

 

Предзащита в 

катедрата 

 

Защита пред Научно 

жури 

 

III. Педагогическа дейност 

7. Ръководство на упражнения със студенти 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения   

 

    

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

/доц. д-р В. Лекова/ 

 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                         /доц. д-р П. Маринова/ 
       

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 
 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 
компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 
връзка на 24.02.2021 г., бе разгледан и единодушно приет (11 гласа „за“) 
индивидуален план за работата на редовен докторант по Аналитична химия  
Димитър Генчев Стоицов по тема: „Развитие на аналитичните 
възможности на хидридната генерация в комбинация с плазмена 
спектрометрия” с научнен ръководител доц. д-р Веселин Кметов.  

Моля, Факултетният съвет да одобри предложения индивидуален план за 
обучение на докторанта.   
 
Прилагам: 
1. Индивидуален план за работа на докторанта Димитър Стоицов;  
2. Препис-извлечение от Протокол на КС на КАХКХ. 
 

 

 

25.02.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 24.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 

 На 24.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Ваня Маркова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 2.1  от дневния ред бе разгледан индивидуален план за 

работата на редовен докторант по Аналитична химия  Димитър Генчев 

Стоицов по тема: „Развитие на аналитичните възможности на хидридната 

генерация в комбинация с плазмена спектрометрия” с научен ръководител 

доц. д-р Веселин Кметов. 

След дискусия предложението беше гласуване с 11 гласа „за“. 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



 

ПЛОВДИВСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ  
“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

КАТЕДРА АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 
и КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ 

 

 

 

ДОКТОРАНТУРА:  редовна 
 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДОКТОРАНТА 
 
 
 

1. Докторант:  Димитър Стоицов 
 

2. Дата на записване в докторантура: 01.03.2021 година    
Заповед № Р33-958 от 26.02.2021 година 

 

3. Срок за завършване на докторантурата: 01.03.2024 година 
 

4. Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
Област на висше образование : 4.2 Химически науки, Докторантска програма 
АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

 

5. Тема на дисертационната работа:  
 

Развитие на аналитичните възможности на хидридната  
          генерация в комбинация с плазмена спектрометрия. 

 
Утвърдена от Факултетния съвет в заседание от от  29.01.2021 
протокол № 224  

 

6. Научен ръководител: доц.д-р Веселин Йорданов Кметов 
 

7. Индивидуален план за работа на докторанта, утвърден от Факултетния съвет в 
заседание от ..................….. протокол № ...............….... / ................... 2021  година 

 
 
                                                  УТВЪРЖДАВАМ:    Р Е К Т О Р: 
                                                                                                   / проф. д-р Румен Младенов / 
 
 
                                                                                          
                                                                                        Д Е К А Н: 
                                                                                                          / доц. д-р В.  Кметов / 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА ПОДГОТОВКА 
 

Наименование  на работите 
Форма на 

подготовка 

Срок за 
провеждане 

(месеци) 

Форма за 
завършване 

    

І. ОБУЧЕНИЕ       
Методология на научното изследване, 
литературни източници и бази данни, работа с 
научна документация, оформяне на научни 
съобщения и доклади 

Лекции 20 h 
Семинари 30 h 

СП 100 h  

Март – Май 
2021  

Работен 
модел – база 
данни 
  

Новости в аналитичната практика и 
инструменталния анализ 

 

Лекции 20 h 
Лаб.     50 h 

СП 150 h  

Май – 
Октомври  
2021 

Реферат  
  

    

Метрология и управление на качеството   Лекции 20 h 
Семинари 20 h 

СП 110 h  

Март – Май 
2021 

Изчислителн
и задачи -
изпит 

    
    

Факултативни курсове  Лек+сем. 30 h Март 2021 
Март 2022 

Сертификат 

    
ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА        
    
Литературна справка  Самост. 

Работа  
Март 2021 
Март 2022 

Свитък със 
лит. 
източници 

Овладяване на инструментален метод(и) за 
анализ 

Лаб. 50 h 
Сам. 

подготовка  
250 h 

Април – Юни 
2021  

Практически 
тест  
  

Експериментална работа по изследователската 
тема 

 

Консултации и 
сам. работа  

780 h 
 

Юни 2021 
Март 2022 

Тримесечни 
отчети  

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ     
    
Подготовка и провеждане на упражнения със 
студенти  

Лаб. 60 h 
 

Март 2021 
Март 2022  

Упражнения 
със студенти  
  

 
 

 
 

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

 

 
Научен ръководител: 

                                                                                           / доц. д-р Веселин Йорданов Кметов /  

 



 
РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА НА ПОДГОТОВКА 

 

Наименование  на работите 
Форма на 

подготовка 

Срок за 
провеждане 

(месеци) 

Форма за 
завършване 

    
І. ОБУЧЕНИЕ       
    
Подготовка и полагане на докторантски 
минимум  

Консултации 
Сам. п-ка 150 h 

Март 2022 г.- 
Май  2022 г. 

Изпит пред 
комисия 

 
Особености в изследователската теория и 
практика по направлението на темата на 
дисертанта 

 
Лекции 20 h 

Лаб. 50 h 
Сам. п-ка 150 h  

 
Март – Юни 
2022 

 
Реферат  
  

    
Факултативни курсове  Лек+сем. 30 h Март 2022 

Март 2023 
Сертификат 

    
ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА        
    
Актуализиране  на литературната справка и  
оформяне на раздел литературен обзор 

Консултации и 
сам. Работа 

200 h   
 

Април – Юни 
2022 

Докладване 
на работата 
  

Експериментална работа по изследователската 
тема 

 

Консултации и 
сам. работа  

1380 h 
 

Март 2022 
Март 2023 

Тримесечни 
отчети  

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ     
    
Провеждане на упражнения със студенти  Лаб. 60 h 

 
Март 2022 
Март 2023 
   

Упражнения 
със студенти  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Ръководител катедра: 

                                                                                           / доц. д-р Кирил Симитчиев / 
 

 
Научен ръководител: 

                                                                                           / доц. д-р Веселин Йорданов Кметов /  
 

  



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА ПОДГОТОВКА 
 

Наименование  на работите 
Форма на 

подготовка 

Срок за 
провеждане 

(месеци) 

Форма за 
завършване 

    
І. ОБУЧЕНИЕ       
    
    
Факултативни курсове  Лек+сем. 30 h Март 2023 

Юли  2024  
Сертификат 

    
ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА        
    
Валидиране и оптимизиране на създадените 
аналитични методи 

Консултации и 
сам. работа  

180 h 
 

Април – Юни 
2023 

Докладване 
на работата 
  

Изготвяне на научни публикации  по 
изследователската тема 

 

Консултации и 
сам. работа  

400 h 
 

Март 2023 
Януари  2024 

Тримесечни 
отчети  

Оформяне на разделите резултати и дискусии от 
дисертационния труд   

 

Консултации и 
сам. работа   

600 h 

Март 2023 
Януари 2024 

Тримесечни 
отчети  

Подготовка и защита на докторантския труд  
 

Консултации и 
сам. работа  

600 h 
 

Януари 2024 
Март 2024 

Предзащита 
и защита  

ІІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ     
    
Провеждане на упражнения със студенти Лаб. 30 h 

 
Март 2023 
Октомври 
2023 
   

Упражнения 
със студенти  
  

 
  

 
 
 

 
Ръководител катедра: 

                                                                                          / доц. д-р Кирил Симитчиев / 
 

 
Научен ръководител: 

                                                                                           / доц. д-р Веселин Йорданов Кметов /  
 

  
 



 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 ХИЛЕНДАРАСКИ” 

ПЛОВДИВ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от проф. д-р Илиян Иванов 

ръководител катедра Органична химия 

     

Относно: утвърждаване на индивидуален учебен план на редовен докторант Йорданка 

Димитрова Моллова.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КМЕТОВ, 

 

На свое заседание проведено на 24 януари 2021 г. КС на кат. Органична химия 

обсъди Индивидуалния учебен план на редовен докторант Йорданка Димитрова 

Моллова. Във връзка с чл. 20(2) от ПРАС на ПУ моля да внесете във Факултетния съвет 

на Химически факултет предложение за утвърждаването му. 

 

Приложение: препис-извлечение от протокол №327/24.02.2021 г.  

 

 

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 

 

Протокол  №327 

от 

заседание на КС на катедра Органична химия проведено на 24.02.2021г. 

 

Общ състав 8.  

Присъстват 8: проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Стела Статкова, доц. д-р Пламен 

Ангелов, доц. д-р Румяна Бакалска, доц. д-р Солея Даньо, гл. ас. д-р Станимир Манолов, 

гл. ас. д-р Димитър Божилов, гл. ас. д-р Йордан Стремски. 

 Отсъстват 0 

Необходим брой за положителен избор 5. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

 

По т.1 от дневния ред във връзка с чл. 20(2) от ПРАС на ПУ и заповед №  на 

Ректора на ПУ, проф. Иванов предложи Индивидуалния учебен план на редовен докторант 

Йорданка Моллова да бъде приет по принцип. При наличие на препоръки и забележки, те 

да бъдат насочени към ръководителя на докторанта. 

След гласуване, предложението бе прието единодушно. 

ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 

 

Решение: КС приема Индивидуалния учебен план на редовен докторант Йорданка 

Моллова и предлага същия да бъде утвърден с решение на ФС на Химически факултет.  

 

 

 

24.02.2021 г.                    Протоколчик: 

гр. Пловдив                           (проф. д-р И. Иванов) 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

 

Докторантура: редовна                                                    Химически факултет 

                                                                             Катедра: Органична химия 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДОКТОРАНТА 

 

 

 

1. Име, презиме и фамилия: Йорданка Димитрова Моллова 

2. Дата на записване в докторантура: 01.03.2021  

3. Заповед № Р 33/436 от 08.02.2021 година 

4. Срок на завършване на докторантурата: 01.03.2024 

5. Научна специалност: 01.05.03 Органична химия 

6. Тема на дисертацията: “Синтетични подходи към хинолинови, изохинолинови и 

хетероинденови производни, основани на бета-дикарбонилни прекурсори”  

7. Научен ръководител: доц. д-р Пламен Ангелов 

8. Индивидуалният план е утвърден от ФС, протокол №               от                     2021г 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР.............................. 

                             /Проф. д-р Румен Младенов/ 

 

 

ДЕКАН:                              

            /Доц. д-р Веселин Кметов/ 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Наименование на дейностите Форма на подготовка Срок за 

провеждане  

I. Учебна работа и педагогическа дейност 

1. Подготовка и полагане на изпит по 

специалността 

2. Посещение на специализирани курсове 

3. Ръководство на лабораторни упражнения 

 

 

Самостоятелна 

 

Лекции, семинари 

Самостоятелна, 

консултции 

 

Март-Декември 

2021 

Април-Декември 

2021 

Октомври 2021-

Февруари 2022 

   

II. Работа над дисертацията 

1. Преглед и систематизирне на 

литературата по дисертационната тема 

 

2. Експериментална работа 

2.1. Синтез на бета-дикарбонилни 

прекурсори - усвояване на методиката и 

опити за разширяване на обсега. Синтез на 

N-фенетил енаминони и опити за 

енантиоселективна циклизация до 

тетрахидроизохиинолинови производни. 

2.2. Спектрално охарактеризиране на 

новосинтезираните съединения 

 

Работа с научна 

литература и бази 

данни  

 

Лабораторна работа 

 

 

 

Самостоятелна, 

консултции 

 

Март-Декември 

2021 

 

Март 2021-

Февруари 2022 

 

 

Оценка за изпънение на задачите от катедрата и атестация на докторанта:............................. 

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

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

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

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

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

Препоръки: 

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

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

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

 

 

 

Ръководител на катедра: 

                        (........................................) 

 

Научен ръководител: 

                       (.........................................) 

 

Утвърждавам атестацията: 

                     (Декан:......................................................) 

 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Наименование на дейностите Форма на подготовка Срок за 

провеждане 

I. Учебна работа и педагогическа дейност 

1. Посещение на специализирани курсове 

2. Ръководство на лабораторни 

упражнения 

 

 

Лекции, консултации 

Самостоятелна 

 

Април – 

Декември 2022 

Октомври 2022 – 

Февруари 2023 

   

II. Работа над дисертацията 

1. Научноизследователска работа 

1.1. Изследване върху подходи за 

циклизация на функционализирани бета-

кетоамиди до хинолинови и 

изохинолинови производни. 

1.2. Спектрално охарактеризиране на 

новосинтезирани съединения 

2. Оформяне на научно съобщение 

3. Оформяне на части от дисертацията 

 

 

Лабораторна работа 

 

 

Самостоятелна, 

консултации 

 

Самостоятелна 

 

Март 2022 – 

Февруари 2023 

 

 

Март 2022 – 

Февруари 2023 

 

Март 2022 

Юни – Септември 

2022 

 

 

 

Оценка за изпънение на задачите от катедрата и атестация на докторанта:............................. 

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

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

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

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

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

Препоръки: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на катедра: 

                        (........................................) 

 

Научен ръководител: 

                       (.........................................) 

 

Утвърждавам атестацията: 

                     (Декан:......................................................) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Наименование на дейностите Форма на подготовка Срок за 

провеждане 

I. Учебна работа и педагогическа дейност 

1. Посещение на специализирани курсове 

2. Ръководство на лабораторни упражнения и 

семинарни занятия 

 

Лекции, семинари 

Самостоятелна, 

консултации 

 

Април – 

Декември 2023 

 

Октомври 2023 – 

Февруари 2024 

   

II. Работа над дисертацията 

1. Научноизследователска работа 

1.1. Изследване върху подходи за циклизация 

на функционализирани бета-кетоамиди до 

инденови и хетероинденови производни. 

1.2. Спектрално охарактеризиране на 

новосинтезирани съединения 

2. Оформяне на научно съобщение 

3. Оформяне и защита на дисертацията 

 

 

Лабораторна работа 

 

 

Самостоятелна 

 

 

Самостоятелна 

 

Март 2023 – 

Февруари 2024 

 

Март 2023 – 

Февруари 2024 

 

Януари – Март 

2024 

 

 

Оценка за изпънение на задачите от катедрата и атестация на докторанта:............................. 

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

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

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

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

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

Препоръки: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител катедра: 

                        (........................................) 

 

Научен ръководител: 

                       (.........................................) 

 

Утвърждавам атестацията: 

                     (Декан:......................................................) 



До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

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

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

 

Господин Декан, 

Моля да внесете за обсъждане и утвърждаване от Факултетиния съвет на 

индивидуалния учебен план на докторант Катя Петрова Христова – по докторска 

програма: Технология на неорганичните вещества; Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически 

науки със срок на завършване 01.03.2024 г. 

Въз основа на решения на катедрения съвет, предлагам Факултетния съвет да 

утвърди предложените индивидуални учебени планове на Катя Христова и Лилия Стоянова. 

Прилагам препис от протокола на катедрения съвет. 

 

 

 

24.02.2021 г.        Ръководител кат. ХТ: 

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

 

 

 

  



Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  139 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 24.02.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

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

Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск; гл. ас. д-р О. Тенева 

– в отпуск по болест. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.1. Учебни въпроси    

Разглеждане индивидуалния учебен план за работа на редовен докторант 

Катя Петрова Христова - по докторска програма: Технология на неорганичните 

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

информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки със срок на 

завършване 01.03.2024 год. 

Членовете на катедрения съвет приеха индивидуалния учебен план на 

докторанта и предлагат утвърждаването му от Факултетния съвет.  

 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: Редовна                       Факултет Химически 

(редовна, самост. подг.)                       Катедра  Химична технология 
                                              

 

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия  Катя Петрова Христова 

2. Дата на записване в докторантура 01.03.2021 

3    Заповед  № Р33- 437 от 08.02.2021 година   

4.   Срок за завършване на докторантурата 01.03.2024 година 

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

професионално направление 4. 2. Химически науки 

докторска програма Технология на неорганичните вещества 

6. Тема на дисертационния труд „Синтез и анализ на иновативни луминесцентни 

материали“, утвърдена от ФС, протокол № 224 от 29.01.2021 година 

       7. Научен ръководител              Доц. д-р Данчо Тончев Тончев   
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

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

…………… 

 

 

  

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

       (Проф. д-р Румен Младенов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

       (Доц. д-р Веселин Кметов) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа над дисертацията 

1. Анализ на състоянието на изследванията по 

проблема 

- Формулиране на проблема на научното 

изследване  

- Извършване на литературно проучване  

- Описание и систематизиране на 

предхождащите изследвания в областта 

на изследването Поставяне на цели и 

задачи на изследването.  

- Избиране на подход за провеждане на 

изследването  
- Обосновка на избраните методи и 

методики за провеждане на изследването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2021 – 06.2021 

 

Изготвена 

библиографска 

справка. 

 

Формулировка на 

целите и задачите. 

2. Експериментални проучвания върху методите на 

синтез на луминесцентни неорганични материали 

от общ тип YBO3 и SrхAlyOz (модифицирани по 

отношение на добавки), сравняване и избиране 

на подходяща методика.  

03.2021 – 02.2022  Участие в 

семинари/конферен

ции 

II. Педагогическа дейност  

3. Ръководство на лабораторни упражнения. 
 

03.2021 – 12.2021 

 

 

Водене на 

упражнения 

ІІІ. Учебна дейност 

4. Посещение на специализирани курсове. 

5. Подготовка и полагане на докторантски 

минимум. 

 

03.2021 – 10.2021 

11.2021 – 02.2022 

 

Изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (Доц. д-р Д. Тончев) 

 

       



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

І. Работа над дисертацията 

1. Експериментални изследвания за оптимизиране 

на метода на синтез и състава на пробите. 

2. Изследване на структурата, термичните и 

фотолуминесцентните характеристики на 

получените материали.  

03.2022 – 

02.2023 

Втора и трета глави 

на 

дисертацията/Публ

икации/Участие в 

конференции  

  ІІ. Учебна дейност  

3. Посещение на специализирани курсове 

03.2022 – 09.2022 Изпит/Удостоверен

ие/Сертификат 

ІІІ. Педагогическа дейност 

4. Ръководство на лабораторни упражнения. 
09.2022 – 

12.2022 

Водене на 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                      (Доц. д-р Д. Тончев) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа над дисертацията 

1. Оценка на потенциала за практическо 

приложение на изготвените материали на база на 

техните характеристики. 

2. Изпитвания за химическа устойчивост в 

различни среди и тестове за съвместимост с 

полимерни/стъклени матрици. 

3. Формулиране на общите изводи и приносите 

4. Оформяне на дисертацията 

03.2023 – 02.2024 Четвърта глава на 

дисертацията 

Подготвен 

материал за 

предварителна 

защита 

ІІ. Педагогическа дейност 

5. Ръководство на лабораторни упражнения. 
09.2023 – 

12.2023 

Водене на 

лабораторни 

упражнения/практи

куми 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                        (Доц. д-р Д. Тончев) 

 

       

 



До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

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

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

 

Господин Декан, 

Моля да внесете за обсъждане и утвърждаване от Факултетиния съвет на 

индивидуалния учебен план на докторант Лилия Стоянова Стоянова – по докторска 

програма: Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-козметичните препарати; Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически 

науки със срок на завършване 01.03.2024 г. 

Въз основа на решения на катедрения съвет, предлагам Факултетния съвет да 

утвърди предложените индивидуални учебени планове на Катя Христова и Лилия Стоянова. 

Прилагам препис от протокола на катедрения съвет. 

 

 

 

24.02.2021 г.        Ръководител кат. ХТ: 

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

 

 

 

  



 Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  139 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 24.02.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

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

Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск; гл. ас. д-р О. Тенева 

– в отпуск по болест. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.1. Учебни въпроси    

 Разглеждане индивидуалния учебен план за работа на редовен докторант 

Лилия Стоянова Стоянова – по докторска програма: Технология на 

животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати; Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. 

Химически науки със срок на завършване 01.03.2024 г. 

Членовете на катедрения съвет приеха индивидуалния учебен план на 

докторанта и предлагат утвърждаването му от Факултетния съвет.  

 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: редовна         Факултет  Химически 

(редовна, самост. подг.)                       Катедра  Химична технология 
                                              

 

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия   Лилия Стоянова Стоянова 

2. Дата на записване в докторантура  01.03.2021 г. 

3.   Заповед  № Р 33 – 438 от 08.02.2021 г. 

4.   Срок за завършване на докторантурата  01.03.2024 г. 

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

професионално направление 4.2. Химически науки 

докторска програма „Технология на животинските и растителни мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ 

6. Тема на дисертационния труд „Изследване на промените в химичния състав на 

тютюн, отглеждан при различни условия“, утвърдена от ФС, протокол № 224 

от 29.01.2021 г. 

       7. Научен ръководител   доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова   
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

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

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

  

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

       (проф. д-р Р. Младенов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

       (доц. д-р В. Кметов) 

 



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа по дисертацията 

Анализ на състоянието на изследванията по 

проблема 

1. Извършване на литературно проучване върху 

предходни изследвания относно: 

- химичния състав, липидния състав и съдържанието 

на биологичноактивни компоненти в тютюневи 

семена; 

- химичния и липидния състав на листа от 

ориенталски сортове тютюни; 

- влиянието на условията на отглеждане въхру 

химико-технологичните показатели на тютюна. 

 

03.2021 – 

10.2021 г. 

 

 

Изготвенe на 

библиографска 

справка. 

Отчет 

 

2. Поставяне на цели и задачи на изследването.  06.2021 – 

10.2021 г. 

Формулировка 

на целите и 

задачите. 

3. Усвояване на необходимите аналитични методи за 

анализ на липиди и биологичноактивни компоненти 

(мастни киселини, токофероли, стероли, 

фосфолипиди). 

05.2021 – 

03.2022 г. 

Самостоятелна 

работа 

ІI. Експериментална работа по дисертацията 

включваща изследвания върху: 

- общия химичен състав (протеини, аминокиселини, 

липиди, въглехидрати, минерали и др.) на семена от 

ориенталски сортове тютюни; 

- изследвания върху антиоксидантната активност на 

семената и листата от ориенталски сортове тютюни. 

06.2021 – 

03.2022 г. 

Отчет 

 

ІІI. Подготовка и полагане на докторски минимум 10.2021 – 

03.2022 г. 

Изпит 

ІV. Посещение на факултативни курсове 03.2021 – 

03.2022 г. 

Сертификат 

V. Педагогическа дейност – ръководство на 

лабораторни упражнения със студенти 

09.2021 – 

03.2022 г. 

Водене на 

упражнения 

 

 

 

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

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

Дейности Период Форми 

I. Експериментална работа по дисертацията 

включваща изследвания върху: 

- определяне на липидния състав 

(триацилглицеролна структура, биологичноактивни 

компонетии и др.) на семена от ориенталски 

сортове тютюни отглеждани при стандартни и 

екологични условия; 

- проследяване на промените в химичния и липидния 

състав на семената през различни вегетационни 

периоди; 

- проучване на оксидантната стабилност на 

глицеридните масла и възможностите за 

стабилизарането им. 

 

03.2022 – 

03.2023 г. 

 

Формулиране на 

части от 

дисертационния 

труд. 

Отчет 

 

ІІ. Публикации, участие в конференции 03.2022 – 

03.2023 г. 

Отчет 

IIІ. Посещение на специализирани и факултативни 

курсове 

03.2022 – 

03.2023 г. 

Сертификат 

IV. Педагогическа дейност – ръководство на 

лабораторни упражнения със студенти 

09.2022 – 

03.2023 г. 

Водене на 

упражнения 

 

 

 

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

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

Дейности Период Форми 

I. Експериментална работа по дисертацията 

включваща: 

- провеждане на експерименти върху някои 

отпадъчни продукти от преработката на тютюна – 

жили, стъбла и др. с цел тяхното оползотворяване; 

- актуализиране на литературния обзор. 

03.2023 – 

12.2023 г. 

Формулиране на 

части от 

дисертационния 

труд. 

Отчет 

ІІ. Публикации, участие в конференции 03.2023 – 

12.2023 г. 

Отчет 

ІІІ. Формулиране на общите изводи и приносите. 

Оформяне на дисертацията. 

09.2023 – 

01.2024 г. 

Подготовка 

материал за 

предзащита. 

ІV. Оформяне на окончателния дисертационен 

труд и подготовка на документите за защита 

01.2024 – 

03.2024 г. 

Защита 

V. Педагогическа дейност – ръководство на 

лабораторни упражнения със студенти 

03.2023 – 

01.2024 г. 

Водене на 

упражнения 

 

 

 

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

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (доц. М. Ангелова-Ромова) 

 



До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 
 

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

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

 

Господин Декан, 

Моля да внесете за обсъждане и утвърждаване от Факултетиния съвет на 

актуализирания индивидуален учебен план на докторант Благо Спасов Чучков – по 

докторска програма: Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, 

етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати; Област на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.2. Химически науки със срок на завършване 01.03.2022 г. 

Актуализирането е във връзка с преминаване от редовна към задочна форма на 

обучение, считано от 01.02.2021 г. 

Прилагам препис от протокола на катедрения съвет. 

 

 

 

24.02.2021 г.        Ръководител кат. ХТ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  139 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 24.02.2021 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология. 

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

Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск; гл. ас. д-р О. 

Тенева – в отпуск по болест. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.7. Учебни въпроси   

 Членовете на катедрения съвет разгледаха актуализирания индивидуален 

учебен план на докторант Благо Спасов Чучков – по докторска програма: 

Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-козметичните препарати; Област на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално 

направление: 4.2. Химически науки със срок на завършване 01.03.2022 год. 

Актуализирането е във връзка с преминаване от редовна към задочна 

форма на обучение, считано от 01.02.2021 год. 

След обсъждане, бе решено да се предложи на Факултетния съвет да 

утвърдят актуализирания индивидуалния учебен план на докторант Благо 

Спасов Чучков. 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: задочна         Факултет Химически 

                                Катедра  Химична технология 
                                              

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия Благо Спасов Чучков 

2. Дата на записване в докторантура 01.03.2017 г. 

3. Заповед  № Р33-673 от 16.02.2017 г. 

4. Срок за завършване на докторантурата 01.03.2022 г. 

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

професионално направление - 4.2. Химически науки 

докторска програма „Технология на животинските и растителни мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”, към 

катедра Химична технология 

6. Тема на дисертационния труд „Състав на остатъчни липидни продукти и 

влиянието им върху процеса на обработка на културална течност при 

получаване на антибиотика Salinomycin (Салиномицин)”, утвърдена от ФС, 

протокол № 186 от 31.01.2017 г. 

7. Научен ръководител: проф. д-р Гинка Атанасова Антова   

 

 

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

…………… 

 

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

         (проф. д-р Р. Младенов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

            (доц. д-р В. Кметов) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Учебна дейност 

1. Посещение на специализирани курсове 

 

 

 

 

2. Подготовка и полагане на докторантски 

минимум 

 

 

В зависимост от 

провежданите 

курсове във 

факултета 

 

11.2017 – 02.2018 

 

Посещение на 

лекции и 

получаване на 

сертификати  

 

Изпит 

ІІ. Работа над дисертацията 

 Анализ на състоянието на изследванията по 

проблема 

1. Извършване на литературно проучване върху 

процеса на получаване на антибиотика 

Салиномицин, влиянието на условията на 

провеждане на процеса върху качествата на 

крайния продукт. Описание и систематизиране 

на предхождащите изследвания в тази област и 

оформяне на изводите от литературния обзор 

2. Формулиране на целите и основните задачи на 

изследването. Избиране на подходящи методи 

за провеждане на изследването и усвояване на 

методите за анализ на липиди 

3. Експериментална работа върху изследване 

липидния състав на масла, използвани за 

хранителна среда при получаването на 

антибиотика. 

3.1. Определяне на мастнокиселинния състав на 

растителните масла 

3.2. Определяне на биологично активния 

комплекс на растителните масла – токоферолов, 

стеролов, каротеноиден и фосфолипиден състав, 

и количество на някои други съпътстващи 

вещества – висши алкохоли, въглеводороди, 

восъци и др. 

3.3. Оформяне на получените резултати 

 

03.2017 – 10.2017 

 

 

 

 

 

 

Написване на 

обзор, докладване и 

обсъждане на 

катедрено 

съвещание 

 

 

 

 

 

Лабораторна работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

конференции 

IIІ. Педагогическа дейност  

1. Ръководство на лабораторни упражнения 

 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

 

 

Ръководител на катедра:……………………….… 

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (проф. д-р Г. Антова) 

       



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Учебна дейност 

1. Посещение на специализирани курсове 
 

В зависимост от 

провежданите 

курсове във 

факултета 

03.2018 – 03.2019 

 

Посещение на 

лекции и 

получаване на 

сертификати 

II. Работа над дисертацията 

1. Изследване на остатъчните липидни продукти в 

културалната течност в междинен етап на 

получаване на крайния продукт и определяне на 

тяхното влияние върху качеството му 

1.1. Изследване на мастнокиселинния състав 

1.2. Определяне количеството и индивидуалния 

състав на фосфолипидите, както и 

мастнокиселинния състав на основните 

фосфолипидни класове 

1.3. Изследване на токофероловия и 

каротеноиден състав 

 

2. Определяне състава и количеството на липиди, 

включени в състава на продукта в междинния 

етап от процеса 

 

3. Изследване на основните физикохимични и 

химични показатели на изолирания краен 

продукт – активност, размери на частиците, 

течливост и др. 

 

4. Оформяне на получените резултати и 

подготовка на публикация 

  

03.2018 – 02.2019 

 

 

 

Лабораторна работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация, 

участие в 

конференции. 

Оформяне на 

получените 

резултати за 

дисертационната 

работа 

III. Педагогическа дейност 

 

1. Ръководство на лабораторни упражнения 

 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

 

 

 

Ръководител на катедра:……………………….… 

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (проф. д-р Г. Антова) 

 

 

 

 

 



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Учебна дейност 

1. Посещение на специализирани курсове 
 

В зависимост от 

провежданите 

курсове във 

факултета 

03.2019 – 03.2020 

 

Посещение на 

лекции и 

получаване на 

сертификати 

II. Работа над дисертацията 

 

1. Изследване на остатъчните липидни продукти в 

културалната течност в крайния етап на 

получаване на продукта и определяне на 

тяхното влияние върху качеството му 

1.1. Изследване на мастнокиселинния състав 

1.2. Изследване на токофероловия и 

каротеноиден състав 

1.3. Определяне на частта от липиди, включени 

в състава на крайния продукт 

 

2. Определяне състава и количеството на липиди, 

включени в състава на изолирания краен 

продукт Салиномицин и изследване на 

основните му физикохимични, химични 

показатели и функционални характеристики 

 

 

3. Подготовка на публикация 

 

  

 

 

Лабораторна работа 

 и оформяне на 

получените 

резултати за 

дисертационната 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация, участие 

в конференции 

 

 

III. Педагогическа дейност 

 

1. Ръководство на лабораторни упражнения 

 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

 

 

Ръководител на катедра:……………………….… 

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (проф. д-р Г. Антова) 

 

       



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа над дисертацията 

 

1. Изследване на остатъчните липидни продукти 

изолирани от крайния продукт Салиномицин и 

определяне на тяхното влияние върху 

качеството му 

1.1. Определяне на стероловия състав – състав на 

свързани и свободни стероли 

1.2. Определяне количеството и индивидуалния 

състав на фосфолипидите, както и 

мастнокиселинния състав на основните 

фосфолипидни класове 

 

2. Изследване на остатъчните липидни продукти в 

културалната течност в междинен етап на 

получаване на крайния продукт и определяне на 

тяхното влияние върху качеството му 

2.1. Определяне на стероловия състав – състав на 

свързани и свободни стероли 

 

 

 

3. Подготовка на публикация 

 

 

4. Формулиране на общите изводи и приноси 

 

 

5. Оформяне на дисертацията 

 

  

 

 

Лабораторна работа 

 и оформяне на 

получените 

резултати за 

дисертационната 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация, участие 

в конференции 

 

Оформяне на 

ръкописа на 

дисертацията и 

подготвяне на 

материала за 

предварителна 

защита 

II. Педагогическа дейност 

 

1. Ръководство на лабораторни упражнения 

В зависимост от 

учебния план на 

катедрата 

Водене на 

упражнения 

 

 

Ръководител на катедра:……………………….… 

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

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                    (проф. д-р Г. Антова) 



Ao Aoq. A-p Beceluu Kueror

,{erau na Xuuuuecru lDarylrer

npu IIY ,,fI. Xunen4apcru"

flrosaI,In

AOKJIAA
or AoII. a-p Ban.f, Jlerosa

Pt xonoau'rer KareApa

O6ua u HeopraHuqHa x[Mlrt c t{eroarExa Ha o6yqeHl'Iero rlo xIrMI'L

Ynaxaelru aou. KueT on,

Mor.s aa sHecere nrs @C na X(D npe.q,[oxeHlre Ha Kareapeull cbBer :

- 3a nplreMaue na roal{rlrHlL orr{er Ha peaoBeH AoKTopaHT flers I'IsaHoea

lepacuuoaa 3a IEnbJIHeHIre ua yue6nur [JraH [pe3 Tperara roAI{Ha Ha

o6yreuue rlo AoKTopcKa nporparvra Metogura ua o6yvenuero rto XI'IMI'Ix u;

- pa6otara Ha aorropauTa 3a Ir3[bJrHeHI'Ie na y're6nue [JraH IIpe3 Tperara

roAuna ua o6yrenue aa 6r,(e oIIeHeHa c Mnoro 4o6tp 5'

Ilpuaocrceuue:

1. flpenuc or npororol Ne195111.02.2021 r.

2. OrqeT ua aoxropaHTa.

3. flpeueura or Har{Hr,r, p6r(oBoAr,rren, rn. ac. A-p opaanra cre$anona, 3a LI3[!JIHeHI,e Ha

yue6nux unau [pe3 Tperara roguna ua o6yrenue.

C yaaxenlEe: tu11.02.2021 r.

rp. Ilnorgun /aoq. BaEs JIeKosa./

Prxonoalt'rel KareAPa

O6rqa u HeopraHI.IqHa x[MEs c MeroAIrKa ua o6yveuuero flo xlrMll'



Ilpenrc .rsnevr:Hue

oT 3acenaH e Ha KaTeIpa

oHxMox

or 11.02.2021 r.

IIpoT oxo,r .lr& 195

Ha I l.O2.2O2l r. ce [poBeAe 3aceAaHne Ha r(areApeHm crBer Ha Karerpa,,O6ua t-t HeopraHrqHa

xxMtl, c MeroAUKa Ha o6y.reHfiero no xxMllr...

CrcraB Ha xar€gpeHxq ctser 7.

flpnc"scroar 7: Aorr a-p BaH, Jlekoa4 .qoq. g-p flerr MapuHoaa" rr. ac. a-p iiop,aHxa CreQauon4 u. ac.

A-p AHmaHeTa AHreraqeBa, rur. ac. A-p fa,rr Touvena- m. ac. g-p Krpr.na CroiHoBa, ac. A-p flaBer ,HeB.

m nHeBHHr peA no r. 1.3. Orqer or peAoBeH ,rtoKTopaHr llerc I4sarosa fepacruoaa ra
[3rrbrHeHIle Ha [HrlrBHnyaJrHH' nnaH 3a rperara rorrJHa na o6;,"reuue no goKropcka npofpaMa Mero4rra
xa o6yuenrero no xxuxl.

,{orropaur flerr fepacNuora flpe,{craBn Ha KarerpeH[, cbBer orqera c].r [o rr3nbJlHeHr.{e Ha

fir{Ar{Br{AyaJrHE, nnaH 3a rperara rollrna Ha o6;,uexue no AoxropcKa nporpaua MeroAtxa ua o6freHr{ero
no xHMllr.

fl. ac. 4-p iiop4alrra crerlanon4 Ha)qeH pbroBoanren Ha AoKTopaHTa, npoqffe craHoBrrrero
cH no [3rrEJrHeHr.re na;rve6Hlr nnaH H npe.qJroxH m ga 6r.qe oueHeHo c MHoro ao6tp 5. fl. ac. 1_p

opaauxa crer[auona Hanpaon o6ocxoaaHo nperjroxeHfle AoKropaHr fierx fepacuuoaa 1a 6r,71e

ortrHcrreHa c npaBo Ha 3aufira.

.{oq. Jlercooa nogxpenlr crar{oBruero u rrpeAJloxeHr.rma Ha r,r. ac, g-p fiopAa,xa creQaHoaa.

Cle4 npoaegeuo uacyrane, crc 7 uaca ,,sa... KareApaHurr sbBe? pe[H:

l. Ilpnella orrera Ha 4oxropanr llerr Hrauora lepacuMoBa 3a h3ntJrHeHr{e Ha r.rHAHBHAyanH11,

[JraH 3a rperara ro4una ua o6yueHxe c oqeHra Mxoro go6r,p 5.

2. ,{omopaHr []err Hsanoaa fepacxuoaa ra 6bae or,{[cneHa c npaBo Ha 3axrr{ra- cq[raHo or
01.03.2021 r.

I1.02.2021 r.

flrosatla
flporoxo,rvux: q-)

,A4ureHa Craaoga,i



OrveT :a pa6orara Ha llerq I4nasora fepacuvora -
Pe4oneu aoKTopaHT r xare4pa,,O6rqa r.r HeopraHr.rqH a xvMv.s. u MeroAuKa Ha o6yueuuero no

Xlltr.tttS"

3a nepnoaa napr,2020 r. - rperpyapu, 2021 r.

PeAonsa AoKropaHTypa no o6nacr Ha Bncue o6pa3oBan[e 1. fleAarormecru HayKIr,

nporfecuonalno HalpaBneHrre 1.3.fle4arorura Ha o6freHrrero no xrrMr.rr, aoKTopcKa

[porpiMa Meroauxa na o6freHr,rero no xr.rMu, rru xare4pa ,,O6ua u seopranuqna xr{Mr-r, u
MeroA[rKa ua o6yvenuero uo xul,rug" na [IrosAurcKu.s yHlrBepcxrer ,,flaucult
Xureugapcru".

Teuara sa Al.rceprarluoHrru, Tpya e ,,Pa:nzrue Ha K;rroqoBrr KoMlereHTHocrlr qpe3

o6yrenuero uo yve6uu.r [peAMer ,Xuuut t,t o[a3Baue Ha or(oJruara cpeAa - 8. l,t 9. rurac".

3aqucrena cru B peaoBHa aorrypaHrypa Ha 01.03.2018 r.

Pearusupanure gefiHocru no pa6otrux nraH 3a III. roar{Ha ca KaKTo cJreaBa:

I.Hayvuouac:re4oBareJrcxa aefisocr [pe3 Tperara roazHa or Aoroop{lHTcKara

EporpaMa:

l. flpes orqerHufl nepuo4 Sauaau3lrpax npoBex.qaHero Ha Qopuupautur
leAaroruqecKr,r eKc[eprrMeHT c rlen ycraHoBsBaHe Ha e(beKTuBHocrra na pa:pa6orenara

Mero.uuqecra rexHoJlorfi, 3a panBI,ITI{e Ha K,'IrcqoBu KoMlereHTHocru vpes o6yvenuero uo
yve6uux [peaMer X:alzus u o[a3Baue Ha oKoJrHara cpe.qa - 9 x,rac. floryreHu ca aaHHu,

xouro ca ana;rn3r{paHrr u B MoMeHTa LI3BIpIIIBaIM crarlrcrl,IqecKara uu o6pa6oma.

C:reAsafix[ eraflr,rre 3a flpoBex.Earrero Ha rre.qaroruqecKl.I e(clepLIMeHT Ir ycraHoBrBaHe Ha

rroBTopreMocrra Ha pe3yJrrarr,rre u3Btprfllrx orcpoqeua. Ha rogu erarr ca [oJDrqeHIr I.I

eMfinprrqur.r AaHHt4 rr or npoBex,uaHero il u npe4crou aHaJru3 u o6pa6orxa Ha flonyqeHllTe

pe3ynTaTr,r.

II. O6yuerure no nrtana sa III. roar.rua:

flpes rperara roguua or o6yueuuero rro ,uorcropcKara fiporpaMa LI3BBpuax cJle.qHoro:

1. flocerlaBax Kypc na o6yrerure no asmuficru eanx, rofito flpt,rxrrcq]x
ycrernHo. LIsaaAeHo Mu e yAocroBepegrEe Ne14561/17 ,03.2020 r. - HIrBo 82 / carnacuo o6qa

erponeficxa e:uxona parrrxa - CEFR/.

2. Yqacrsax r o6y.reuue ro rpoeKr BG05M2OP001 -2.01 I -0001,,IIoAKpena 3a

ycnex" na rerrra "I,Irpa6orBaHe Ha EHcrppeHrapllyM 3a paHHo uAenru$aqupane na

yrreHrrqu B pr{cK or [pexAeBpeMeguo lranycKaHe na o6pasoaareaHara clrcreMa Il 3a

4urfepenqr.rpan uoaxoa flpx olpeAenrHe ua uorpe6noctlrre HM or flpeaocraBrHe Ha

r.rHAr.rBr-rayaJrrra rrogxpena".



3. flpelruuax Kypc Ha reua,,Arryaauu npo6lreuu ua o6yveHuero rro flpupoAHr-r
Hayxr,r".

4. floaoxux ycflernHo ,[oKTopaHTcKu, Mr.rHrrMyM no Teopux u MeroAoJrorrrs Ha

xr,rMuqecKoTo o6pasorauue

IlL fleaarorr.rqecxa gefiuocr uo ulaua sa III* ro4uxa

B rosu uepuoq, cBBMecrHo c HafrHru Mr.r ptroBoar,rreJr rur. ac. a-p fi. CreOaHoBa
ytracrBzrx s oHraftH o6yuenue Ha cryAeHrr.r or c[eu. Euororufl u xLrMLts.,4 r<ypc - l5 qaca,

(roxr opaHr llerr fepacHvoea)

11, . 02.2021 rot.

fp.fhougun

(rur.ac. g-p fiop4auxa Cre$auora)



MTIEHI4E
3a AefiHocrra Ha Aoiropalrr llerq I4saHosa fepacr.MoBa

or rJr. ac. A-p I4op,uauKa flerpona CreQaaona -
HayrreH plKoBoAr4Ten Ha aoKTopaHTa

,[onropanr flerr lepaclnroBa e 3ar{rc.rreHa Ha 01.03.2018 r B .Eor<ropaurypa no

o6.nacr na rucue o6pasonanue 1. f]eaarorlrqecKr.r uayxu, npoQecuoHanHo HarrpaBJreHue

l.3.fleaaroruxa na o6yveNuero rro..., aoKTopcKa [porpaMa Meroauxa ua o6yreuuero no

xr.rMu, KbM KareApa ,,O6ura z Heopranuqna xvtMr4, Lr Mero.qraKa na o6yueuuero rto xrrMr4r"

na ll::oe4urcxu, yur.rBepc[Ter ,,flaucuit Xr,ueu4apcxn". Teuara ua ar{ceprarllrorHx, TpyA e

,,Pasnurue Ha KJrroqoBr,r KoM[ereHTHocru vper o6yvennero no yre6uue upeaMer,,Xuuaa u

ona3BaHe Ha oxonHara cpeaa - 8. u 9. xaac".

flpes rperara roAr.rHa or o6yreuraero ,(oroopaHr flerr fepacuuoBa upoBe.qe

tfoprrrupaq fle.4arorfiqecKrr excrrepr4MeuT c npnJroxeHr,re Ha Mero.ulrrlecKa rexuoJloru, 3a

pa3Br{Tue Ha K;rrorroBu KoMnerexTHocrr vpes o6yveuuero rro fre6Hu, npeAMer Xuu*ts u

o[a3BaHe Ha oKonHara cpeAa - 9 Knac. flolyveuu ca u ca a],l.a'lwl3vrpaHr.r eMlEpuqEI,I AaHHI.I or

lpoBexraHero My, Kouro rpa6na ,qa ce o6pa6otrr crart4crl{r{ecru.

.{orropaur lepacr.ruora e ueo6xo4rauo aa Hacoqu ycLutLtflTa cLI KEM aHaJIH3a Ha

[on) reur4re pe3ynrarrr or npoBe.rleHl,r, freaaroruqecKr.I e(cnepI,IMeHT u or[opurHe na

ancepTarlr{oHH14 fl TpyA.

llpez 2020 roa. e flpuera 3a orner{arBaHe r.r ntpBara crarll no reMara Ha

r.r3cJreABasero c fracrr.rero Ha Ao(TopaHTKara. B Hacrorlq[rr MoMeHT floarorB, Lt BTopara

cv cTaTvl,

1. flpe: Tperara roILrHa or o6yvenuero AoKropaHr fepacuuosa fiocerl,I I<ypc no

annruficrr e3r.{( r },qacrBa n o6yrenue uo fipoeKr BG05M2OP001-2.01 l -0001,,IloaKpefla 3a

ycuex" ua relra "Llspa6orBaxe Ha I{HcrpWeHTapLIW 3a paHHo I,IAeHTI-r(b qupaHe IIa

f{eHrrqu B pucx or npexAeBpeMeHHo EanycKaHe ua o6pasonareluara cucreua. Ha 2l

nuyapu 2021 ro,{. yclerrrHo noJloxll I,I3rI}IT rro Teopur u MeroAoJlorru Ha xuMuqeckoro

o6pa3oBaHr.!e.

llpe4:raralr uu. do6pa oqeHKa 3a aefiHocrra Ha .qoKTopaHT fler.r fepacuuona nper

TperaTa ro,qrrHa Ha AoKropaHrypara,

11.02.2021 rot.

rp. flroaAus

rloAnuc: U1"rrt
rn.ac. a-p Cre$auona



!o .(ou. a-p Beceruu Krtreron

.(erau ua Xuuu.recru @axyrre'r

npu fIY ,,fI. Xu:ren4apcru-r"

flronaras

AOKJIAA
or .qorl. a-p Bans Jlerosa

Prxonogurer Kareapa

O6qa u HeopraHlrqHa xr,rMz, c MeroAr.rxa aa o6yteuuero rlo xrrMus

Ygaxaeun AorI. Krraeros,

Ha gace.4anne Ha Kare,4peHrry cbBer or 11.02.2021 r., cbcroqr ce B eJIeKTpoHHa

cpeaa, cnea o6cbxaaHe r{ [pr{eMaHe Ha orqera 3a r{3rr6JrneHue Ha r,rH.quBr{.qyalrHur yve6en rutan

no AoroopaHTypara 3a rperara ro4ltra ua o6yveHr.re, KareApeHr.rrr crBer peurr:

PeAoseH AoKTopaHT flers Hsauosa fepacuuora aa 6rae orqucJreHa c [paBo Ha 3aIqI{Ta,

cqrrraHo or 01.03.2021 r.

Mo:r., aa BHecere srs @C Ha X@ sa o6crxAaHe rr )'rBrbpx.{aBaHe Ha rlpeaJloxeHl{ero Ha

KaTeApeHxs cbBeT.

Ilpttrocrceuue'.

flpenuc or rporoxon Np195111.02.2021 r.

11.02.2021 r.

rp. Ilrongun

C ynaNenue:

/aoq. Banq Jlerosa./

PrronoAurel Kareapa

O6uta r.r lreopraHrrqHa xrlMlu c MeroAHKa Ha o6yqeHliero rro XI,IMLII



flpennc nraleveHue

oT 3acelaHtle Ha KaTeApa

oHxMox

or I 1.02.2021 r.

Ilpmoxo.n J\! 195

Ha 11.02-2021 r. ce npoBeAe 3aceAaHr{e Ha KareApeHH, cr,rer sa xareapa ,,O6ula }r Heoprau[.rrJa

xJMr.rs c Mero.{nka na o6yueunero no xnunr...

Crcrar na rare.4peHn, cbBer 7.

llpucrcrrar 7: goq 4-p Baur Jlercor4 goq. 4-p flerr Maptxona, rn. ac. I-p I)iopAaHKa CreOaHoB4 rr. ac.

a-p AHToaHera AHreJraqeBa. m. ac. 4-p fa.lr ToHqeBa. rr. ac. n-p Kxpa:ra cro HoBa, ac. a-p laBen .fHeB.

or AHeBHH, pe,q no r. 1.3. Orqer or peAoBeH AoKropaHT flers HsaHoga fepacuuooa :a
u3nLJrHeHxe Ha rrHAlrBrrr)raJrHHr nnaH 3:r rperara foafiHa xa o6yuenne no gorcopcKa rrporpaMa Meroarxa
ua o6yveurero no xtrr,ru.t.

,{orropanr llerr fepacuuooa npeacraBn Ha Kareapeln{ cr,Ber orqera cr.l no [3nbJrHeHr.re Ha

nHAUBHryanHH' nnaH 3a rpsrara roanHa na o6lnenre no AoKTopcKa nporpaua Nlerognxa Ha o6ya{eHxgro

no xIlMIl.s.

ft' ac. 4-p iiopgaxrca cre<[anoaa, Ha)AeH prKoBoar.rreJr Ha AoxropaHr4 npoqere craHoBxruero

crl no u3rrbrHeHue xa yue6nur nnaH n rrpeanoxn ro ga 6sge oqeHeHo c Muoro go6lp 5. f:r. ac. it-p
fiop4anra Crerfaxoaa uanparu o6ocuoraHo npeAJroxeHue AoroopaHr llerr fepacrnooa ,4a 6r,ae

oTrrucJreHa c npaBo Ha 3aIII[Ta.

,{ou. Jlexora nogrpenu craHoBlrrlero u npeaJroxeHnrra Ha rl. ac. a-p fropaauxa Cret}auona.

Cle,q npooegeuo r.nacyoaue, ctc 7 maca,,ea.., KareApaHr.rrr cbBer peu[:
I . llpxeua mvera xa 4omopaur llerr l,Iaauora fepaoruoBa 3a H3[rJrHeHHe Ha flHAHBT{ayanHr4,

rrnaH 3a rperara roluua ua o6yrexue c oqexra Mxoro 
^qo6lp 

5.

2. [oxropaur llgrr I4BaHoBa fepacxuosa aa 6r4e oruuc,reua c npaBo Ha 3arl[ra- cqlraHo or
0l .03.2021 r.

l'1.02.2021 r.

fhoogus
n.oro*on n*,,ffiZr*



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 23.02.2021 г., бе разгледан отчетът на редовен докторант Лидия 

Иванова Кайнарова за третата година от докторантурата ѝ. В 

заседанието участваха двамата научни ръководители на докторанта – доц. д-р 

Виолета Стефанова и гл. ас. д-р Деяна Георгиева. Доц. д-р Виолета Стефанова 

запозна членовете на катедрата със становището на научните ръководители и 

предложи оценка Отличен (6) за третата година на докторантурата. След 

обсъждане на представените резултати, отчетът и оценката на научните 

ръководители бяха единодушно приети с 11 гласа „за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за третата година от 

обучението на докторант Лидия Иванова Кайнарова с оценка Отличен (6). 

 
 

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

 
 

 

24.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 23.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 3 

 

 На 23.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Лидия Кайнарова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.1 от дневния ред беше изслушан отчетът на редовен 

докторант Лидия Иванова Кайнарова за третата година от докторантурата й. В 

заседанието участваха двамата научни ръководители на докторанта – доц. д-р 

Виолета Стефанова и гл. ас. д-р Деяна Георгиева. Доц. д-р Виолета Стефанова 

запозна членовете на катедрата със становището на научните ръководители и 

предложи оценка Отличен (6) за третата година на докторантурата. 

След дискусия отчетът беше приет с 11 гласа “за” и беше дадена оценка 

Отличен (6). 

 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ да приеме отчета 

на докторант Лидия Иванова Кайнарова за третата година от докторантурата и 

да й бъде дадена оценка Отличен (6). 

 

24.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  
 

от Лидия Иванова Кайнарова - редовен докторант при Химически факултет, катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия” 

за периода: 03.2020-03.2021г. 

По тема на дисертационната работа: 

“Изследване на аналитичните възможности на масспектрометрия с индуктивно 

свързана плазма за идентификация, охарактеризиране и определяне на наночастици” 

 
 
I. Работа по дисертацията 
 

Експерименталната работа по темата на дисертацията през третата година бе 
фокусирана върху разширяване изследванията относно възможностите на калибрацията 
по йонни стандарти за охарактеризиране размери и разпределение по размери на 
сребърни наночастици. Проведените експерименти имат за цел да оценят влиянието на 
времето за интегриране върху стандартните отклонения на сигнали, регистрирани от 
йонни стандарти на сребро, които впоследствие са използвани за изчисляване на 
неопределеността по отношение на размерите на индивидуални наночастици при spICP-
MS.  Оценена е възможността за определяне на размери на различни видове Ag-
базирани НЧ чрез калибрация по йонни стандарти, за които не са налични 
монодисперсни сертифицирани референти материали (СРМ).  

 
Определяне на размерите на наночастиците и охарактеризиране на 

разпределението по размери на наночастици от Ag със  spICP-MS, използвайки 
калибрация по йонни стандарти. 
 
1. Калибрация по йонни стандарти 

Един от сериозните недостатъци на едноточковата калибрацията по СРМ, заложена 
в софтуера на spICP-MS метода е ограничената наличност на монодисперсни СРМ, които 
да се използват като калибранти. За преодоляването на това ограничение Pace et al. [1] 
прилагат алтернативен калибрационен подход, който позволява охарактеризиране 
размерите на НЧ без необходимост от СРМ, а именно калибрация по йонни стандарти. 
Методът се основава на построяване на калибрационна зависимост между сигнала 
генериран от йонния стандарт и масата на стандарта внесена за времето на интегриране, 
изчислена съгласно уравнение 1.  

Уравнение 1: 𝑚 = 𝑉 × 𝜂𝑡 × 𝐶 × 𝑡𝑑    

 



където: m е маса в fg; V е обемна скорост на пробовъвеждащия поток в ml ms-1; td е 
времето за интегриране в ms; ηt e транспортна ефективност; C е концентрация на 
йонните стандарти в fg ml-1 

 

Приемайки, че изследваните наноматериали са със сферична форма от масата може 
да бъде изчислен съответстващият диаметър на наночастицата съгласно уравнение 2.  

Уравнение 2: 𝑑 (𝑛𝑚) = 102 ×  √
6

𝜋
×

𝑚𝐴𝑔

𝜌x𝑓

3
 

 
където: m е маса в fg; ρ – плътност на НЧ в пробата (g.cm-3), f – масова фракция на 
наночастицата 

 
За построяване на калибрационната зависимост сигнал/маса сме използвали серия 

от йонни стандарти на сребро в концентрационен диапазон от 10 до 2000 ng L-1,  като 
нивата на йонните стандарти са подбрани така, че масата на Ag въведена за единичен 
времеви сегмент да съответства на наночастици с диаметър попадащ между границата 
на откриване и горната граница по отношение на размери, а именно между 20 и 100 nm.  
Измерването е направено при време за интегриране 5 ms, транспортна ефективност 
0.121 и  обемна скорост на въвеждания разтвор 0.342 ml min-1 . Изчислена е средната 
стойност на регистрираните сигнали и тяхното стандартно отклонение.  По уравнение 1, 
сигналите генерирани от йонните стандарти са преобразувани в съответстващата им 
маса, попадаща в единичен времеви сегмент на измерването. Резултатите са 
представени в таблица 1. 
 
Conc. 
ng.L-1 10 20 30 50 150 250 500 800 2000 

Mass, fg 0,03 0,07 0,10 0,17 0,52 0,86 1,72 2,76 6,90 

Count 7 16 26 48 137 249 477 779 1992 

SD 5 7 8 10 17 24 35 49 94 

 
Таблица 1. Средна стойност и стандартно отклонение на сигналите, генерирани от 
йонните стандарти и съответстващата им маса. 
 

Тъй като стандартното отклонение зависи от броя измервания, съгласувахме обема на 
обработваната извадка (от данни за регистрираните постоянни сигнали при въвеждане 
на йонни стандарти (в които сребърните йони са хомогенно разпределени в целия обем 
на разтвора) с оптималният брой НЧ, регистрирани за цялото време на интегриране ( т.е. 
за статистическа обработка са взети 1200 измервания) и е построена функционалната 
зависимост: сигнал/маса Ag (фиг. 1) 



 
 

Фигура 1. Зависимост на регистрирания сигнал от масата Ag въведена за времето на 
интегриране (td = 5ms) 

Съгласно уравнение 2, всяка маса е трансформирана в съответстващия й диаметър.  
Зависимостта  сигнал/диаметър на Ag НЧ е представена на фиг. 2. 
 

 

Фигура 2. Зависимост на регистрирания сигнал от диаметъра на Ag НЧ 

 
Параметри на функционалната зависимост показват много добро съответствие на 
експерименталните данни с теоретичния модел за изчисляване на  диаметър на 
сферична наночастица. 
Моделът за преобразуване на концентрацията на йонните стандарти в маса на аналита, 
попадаща в единичен сегмент от измерването е известна в научната периодика, но до 
момента приносът на неопределеността на сигнала към неопределеност на 
изчислявания диаметър на частица, която би генерирала подобен сигнал не е описан. 
Чрез параметрите на калибрационната зависимост (фиг. 2) средната стойност на 
сигналите и съответстващите им стандартни отклонения бяха превърнати в  диаметър на 
НЧ и съответстващите им интервални оценки. Резултатите са обобщени в таблица 2. 
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D,nm 25 30 40 51 62 71 81 91 101 

-SD 3,0 2,2 1,7 1,7 2,0 1,7 1,7 1,9 1,6 

+SD 2,4 1,9 1,5 1,6 1,9 1,7 1,6 1,8 1,5 

Таблица 2 Среден диаметър и съответната интервална оценка представена като 
стандартно отклонение SD   

 
От представените данни е видна несиметричност на интервалната оценка, която е 
обусловена от кубичната зависимост между сигнал и диаметър на наночастицата. Тя е 
ясно изразена при наночастици с диаметър под 60 nm, като се увеличава с намаляване 
на размера. Оценката на неопределеността по отношение на диаметъра на 
наночастиците позволява коректното определяне на разделителната способност на 
spICP-MS метода при наноматериали с различни размери. За експериментално 

определяне на разделителната способност е приложен 1 критерий. Въз основа на 
проведеното изследване може да се предложи статистически обоснован избор на 
размера на клъстерите при оценка на разпределението по размери на изследваните НЧ, 
като за Аg НЧ с диаметри под 40 nm размерът клъстерите следва да се увеличи до 5nm.  
 
2. Влияние на времето за интегриране върху неопределеността на сигнала.  

За да оценим влиянието на времето за интегриране върху стандартното 
отклонение на сигналите, направихме сравнение на стандартните отклонения на 
сигнали, генерирани от йонни стандарти на сребро, при доставяне на една и съща маса 
на сребро за съответното време на интегриране (в интервала - от 3 до 10 ms). За целта, 
концентрацията на калибрационните стандарти при всяко от тестваните времена за 
интегриране бе предварително изчислена, като са взети предвид експериментално 
определените стойности на дебита на пробния поток и транспортната ефективност, така 
че да се осигури въвеждането на конкретна маса на сребро, в рамките на съответното 
време за единично измерване (td). Освен това, концентрациите (респективно масите на 
въвежданите сребърни йони са подбрани така, че да осигурят еквидистантно 
разпределение на калибрационните стандарти в целия обхванат диапазон (тоест със 
стъпка, съответстваща на промяна в диаметър на наночастиците ~10nm). Подготвените 
йонни стандарти на сребро в концентрационен диапазон 10 – 2600 ng.L-1 бяха измерени 
при съответните времена за интегриране. За всяка от калибрационните процедури (при 
конкретно td), са изчислени средните стойности на сигналите и съответното стандартно 
отклонение. Резултатите са обобщени в таблица 3. 

3 ms 

C,  ng.L-1 30 70 170 340 560 920 1400 2000 2700 

Counts 16 39 90 189 306 512 802 1145 1546 

SD, counts 6 10 14 22 28 39 61 67 91 

m, fg  0,06 0,14 0,35 0,70 1,16 1,90 2,90 4,14 5,59 

5 ms 

C,  ng.L-1 25 40 100 200 350 550 820 1200 1600 

Counts 21 38 91 199 348 525 798 1168 1594 

SD, counts 7 8 11 19 34 39 51 74 75 

m, fg  0,09 0,14 0,34 0,69 1,21 1,90 2,83 4,14 5,52 

8 ms 

C,  ng.L-1 16 25 65 130 220 350 500 750 1000 

Counts 24 40 112 205 371 590 803 1230 1640 

SD, counts 7 8 17 19 27 34 46 65 87 



Таблица 3 Влияние на времето за интегриране върху стандартното отклонение на 
сигнала при въвеждане на една и съща маса от сребро. 
 

Въз основа на получените резултати установихме, че възпроизводимостта на 
сигналите остава устойчива, независимо от времето за единично измерване, а зависи 
основно от масата на сребро, доставяна до детектора, в рамките на конкретния времеви 
сегмент. Това ни даде основание да  издигнем хипотезата, че шума на регистрирания 
сигнал е представителен за процесите на ефективност на йонизация и масов транспорт 
при изравняване на масите, доставяни до детектора.  Затова, стандартното отклонение 
на сигнала бе използвано за оценка на неопределеността в оценявания диаметър на 
единични наночастици, при конкретни условия на експеримента.  
От зависимостта маса/диаметър са изчислени диаметрите на сребърните наночастици, 
съответстващи на доставената до детектора маса и тяхната неопределеност и са 
представени в таблица 4.   
 

3 ms 

D,nm 22 30 39 50 59 69 80 90 100 

-SD 3,1 2,9 2,1 2,0 1,8 1,8 2,1 1,8 2,0 

+SD 2,4 2,4 1,9 1,8 1,7 1,7 2,0 1,7 1,9 

5 ms 

D,nm 25 30 40 51 62 71 81 91 101 

-SD 3,0 2,2 1,7 1,7 2,0 1,7 1,7 1,9 1,6 

+SD 2,4 1,9 1,5 1,6 1,9 1,7 1,6 1,8 1,5 

8 ms 

D,nm 25 29 41 50 61 72 79 91 100 

-SD 2,6 2,2 2,3 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,8 

+SD 2,1 1,9 2,0 1,5 1,4 1,3 1,5 1,6 1,7 

10 ms 

D,nm 26 29 41 49 59 70 78 90 99 

-SD 4,0 2,6 1,8 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

+SD 3,0 2,2 1,7 1,3 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 

Таблица 4 Среден диаметър и съответната интервална оценка представена като 

стандартно отклонение SD  при различни времена за интегриране. 
 
Представените резултати показват 2 основни тенденции:  

1) с намаляване на размера на частиците се увеличава неопределеността на 
оценявания диаметър; 

2) при малките диаметри се наблюдава ясно-изразена асиметричност на   
интервалната оценка, но полуинтервалите клонят към изравняване – тоест съм 
симетричност при размери над 50 nm. 

Влиянието на времето за наблюдение върху неопределеността на размера на 
индивидуалните НЧ е относително слабо изразено, но в средата на изследвания 
диапазон ( за 5 и 8 ms) се постига относително по-добра прецизност на определяния 
диаметър.  

m, fg  0,09 0,14 0,36 0,72 1,21 1,93 2,76 4,14 5,52 

10 ms 

C,  ng.L-1 15 20 50 100 170 270 400 600 800 

Counts 31 40 118 209 355 606 836 1276 1701 

SD, counts 12 10 15 17 29 41 45 69 83 

m, fg  0,10 0,14 0,34 0,69 1,17 1,86 2,76 4,14 5,52 



Направените изследвания ни дават възможност да оценим експериментално 
разделителната способност на spICP-MS метода по отношение на характеризиране на 
размерите на индивидуални НЧ.  
Резултатите показват, че за сребърни наночастици, средната разделителната 
способност, съответстваща на 68% вероятност за определяне на конкретен размер 

(съгласно  приложения 1 критерий) за диапазона от 20 до 100 nm, варира в интервала 
между 3,5  и 4,1 nm за всички изследвани времена на единично измерване. Споменатите 
по-горе общи  тенденции доказват, че с намаляване на размера на частиците, 
разделителната способност на метода също намалява, а двата полуинтервала са 
асиметрични, с разширение към по-малките стойности. 
 
Зависимостта сигнал/диаметър при различните времена за интегриране е показана на 
фигура 3 -А), B), C) и D).  

  

  
Фигура 3. Зависимост сигнал/диаметър за Ag НЧ при време за интегриране: А) – 3 ms; 
B) – 5ms; C) – 8ms; D) – 10 ms.  
 

Близките стойности на коефициентите на регресионните уравнения сигнал/ диаметър, 
при вариране на td, показват че връзката е устойчива и относително независима от 
експериментално избраното време за наблюдение.  
Направена е оценка на аналитичните характеристики на метода като са изчислени  
границата на откриване по отношение на диаметри, прагов диаметър и фонов 
еквивалентен диаметър при различните времена на интегриране. Резултатите са 
представени в таблица 5. 
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A) Време за интегриране 3ms
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B) Време за интегриране 5ms
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C) Време за интегриране 8ms
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D) Време за интегриране 10ms



 
Време за 

интегриране, ms 

 
LODsize, nm 

 
Прагов диаметър, 

nm 

Фонов 
еквивалентeн 
диаметър, nm 

3 17 20 15 

5 20 23 18 

8 20 25 18 

10 20 26 20 

Таблица 5. Оценка на аналитичните характеристики на метода 
 

Представените данни илюстрират, че увеличаването на времето за единично измерване 
оказва незначително влияе върху фоновия и прагов еквивалентен диаметър, а границите 
на откриване  по отношение на диаметъра остават относително постоянни. 
Трябва да отбележим, че представените данни се отнасят до статистически оценки, 
извършени при моделен експеримент, проведен при измерване на чисти, хомогенни 
водни стандарти на сребърни йони. При анализ на реални суспензии, съдържащи 
сребърни наночастици, методичните граници на определяне ще зависят силно от 
концентрацията на йонно сребро, съдържащо се в разтвора заедно с наночастиците. 
 
Въз основа на направената калибрация по йонни стандарти са охарактеризирани 
размерите и разпределението по размери на СРМ AgНЧ с размери 40±4 nm при време 
за интегриране 5ms. При обработката на суровите сигнали е приложен статистически 

критерий на базата на µ + 5, осигуряващо коректно разделяне на сигналите генерирани 
от НЧ и тези, дължащи се на йонно сребро. Чрез параметрите на калибрационната 
зависимост за конкретното време за наблюдение (фиг. 3B) сигналите, генерирани от НЧ 
бяха превърнати в съответстващите им диаметри. В таблица 6 са представени 
резултатите получени за среден диаметър, най-често появяващ се диаметър (мода) и 
медианен диаметър. 
 

Размери на СРМ съдържащ Аg НЧ 
с размери 40±4 nm 

 

Среден диаметър 40 

Медиана 40 

Мода 39 

Таблица 6 Среден диаметър, Мода и Медианен диаметър на Ag НЧ СРМ с размери 40±4 
nm. 
 
За да се направи статистически обоснован избор на размера на клъстерите, при оценка 
на разпределението по размери на изследваните НЧ е използвана средната ширина на 

интервалната оценка за диаметрите, определена по +1 критерия, която за 5ms време 
за наблюдение е ~4nm.  Разпределението по размери е представено на фигура 4. 
 



 
Фигура 4 Разпределение на размерите на Аg НЧ 
 
3. Тестване на калибрацията по йонни стандарти при охарактеризиране на НЧ, за 

който не са налични монодисперсни СРМ. 
Едно от основните предимства на калибрацията по йонни стандарти е възможността 

за анализ на различни НЧ без необходимост от идентичен РМ. За да илюстрираме 
приложимостта на този подход, използвахме калибрацията по йонни стандарти на 
сребро, като въведохме в модела, основните характеристики на три вида Аg-базирани 
НЧ, a именно АgCl, Ag2S и Ag2O НЧ. В таблица 7 са посочени данни за плътност и масова 
фракция на сребро в различните материали, както и оптимизираните инструментални 
параметри за spICP-MS, които оказват съществено влияние при изчисляване на масата, 
попадаща до детектора за единичен времеви сегмент, а от там и върху съответстващия 
й диаметър.  
 

Първични данни за аналита 

Вид НЧ Ag AgCl Ag2S Ag2O 

ρ, g.cm
-3 10.49 5.56 7.23 7.14 

Масова 
фракция 

Ag 1.00 0.75 0.87 0.93 

Инструментални 
параметри 

η V, ml/min td, ms 

0.121 0.342 5 
Таблица 7 Първични данни за аналита и инструментални параметри на 

измерването 
 
При охарактеризиране на всички Ag-базирани материали, се измерва само сигналът, 

генериран от Ag, затова калибрацията по йонни стандарти на сребро, в концентрационен 
диапазон от 10 до 2000 ng.L-1 е адекватно приложима. С помощта на създадения модел 
са изчислените масите на сребро, подавано към детектора при конкретни концентрации 



на стандартите и параметри на измерването, както и съответстващите им диаметри на 
частиците от различни видове сребърно-базирани наноматериали и данните са 
представени в таблица 8.  

 

    AgNPs AgClNPs Ag2S Ag2O 

C, ng.L-1  mAg (fg) d (nm) d (nm) d (nm) d (nm) 

0 0,0 0 0 0 0 

10 0,03 17 23 20 20 

20 0,1 22 29 26 25 

50 0,1 29 40 35 34 

150 0,4 42 58 50 49 

500 1,4 63 86 75 74 

800 2,2 74 100 88 86 

2000 5,6 100 136 119 117 

Таблица 8 Диаметри за различните видове Аg-базирани НЧ, изчислени чрез 
калибрация по йонни стандарти, при въвеждане на една и съща маса на сребро 
 
На фигура 5 са представени изведените калибрационните зависимости сигнал/диаметър 
за всички анализирани НЧ.  
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Фигура 5 Калибрационна зависимост сигнал/диаметър за различните видове Ag-
базирани НЧ 
Показаните параметри на регресионните функции илюстрират приносът на 
характеристиките на наночастиците. При запазена кубична зависимост на диаметъра от 
сигналите на йонни стандарти, коефициентите на пропорционалност завият от 
плътността на материала и масовата фракция на сребро. За Ag2S  и Ag2O , които имат 
близки стойности и на двата фактора, коефициентите на регресионните зависимости са 
идентични. 
От параметрите на получените уравнения сигналите на йонните стандарти са директно 
трансформирани в диаметър (за всеки от описваните материали на наночастиците), а 
стандартните отклонения на сигналите са използвани за оценка на неопределеността по 
отношение на размери. Получените резултати са представени в таблица 9.  
Изчислени са аналитичните характеристики на метода като в таблица 10 са представени 
стойности за фонов еквивалентен диаметър и прагов диаметър на съответните НЧ.  
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Ag НЧ 

-SD D, nm +SD 

2.2 18 1.7 

1.8 22 1.6 

1.6 29 1.5 

1.4 42 1.3 

1.2 64 1.2 

1.2 74 1.2 

1.5 101 1.4 

1.4 109 1.3 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9 Диаметри и съответстващите им неопределености за различните 
видове Ag-базирани НЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10 Аналитични характеристики на метода 
 
От получените резултати се вижда, че една и съща маса на йонно сребро, ще съответства 
на различни диаметри за различните видове НЧ. Този ефект се дължи на разликата в 
първичните характеристики на НЧ по отношение на масова фракция и плътност.  
От представените таблици се вижда, че характеристиките при определяне на AgCl НЧ са 
най-неблагоприятни защото и праговият диаметър и интервалната оценка при 
определяне на размерите са най-високи, в сравнение с останалите материали.  
Намаляването на плътността на материала на изследваните наночастици и масовата 

AgCl НЧ 

-SD D, nm +SD 

3.2 27 2.6 

2.7 32 2.3 

2.4 44 2.2 

2.1 63 1.9 

1.8 95 1.7 

1.8 109 1.7 

1.8 150 2.1 

2.0 161 2.0 

Ag2О НЧ 

-SD D, nm +SD 

2.7 23 2.2 

2.3 28 2.0 

2.0 37 1.8 

1.8 53 1.6 

1.5 80 1.5 

1.5 93 1.5 

1.9 127 1.8 

1.7 137 1.7 

Ag2S НЧ 

-SD D, nm +SD 

2.7 23 2.2 

2.3 28 2.0 

2.0 37 1.8 

1.8 53 1.6 

1.5 80 1.5 

1.5 93 1.5 

1.9 127 1.8 

1.7 137 1.7 

 Ag НЧ AgCl НЧ Ag
2
S НЧ 

Прагов диаметър, nm 25 32 28 
Фонов еквивалентен 

диаметър, nm 13 16 14 



фракция на аналита в тях ще рефлектира в повишаване на съответните граници на 
откриване по отношение на размера, а разделителната способност на spICP-MS  ще 
намалява, защото неопределеността на размерите ще расте. 
  
Показаните общи тенденции, позволяват да бъдат оценени основните аналитични 
характеристики на spICP-MS метода, посредством провеждане на бърз и прост моделен 
експеримент, основан на измерване на хомогенни йонни стандарти, съдържащи 
целевия аналит в количества, съизмерими с очакваните в реални наночастици с 
разнообразен състав.  
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Въпреки продължилите необичайни условия на работа и през настоящия отчетен период, 

предизвикани от извънредната ситуация обявена в страната заради COVID 19, докторант 

Кайнарова успя да изпълни всички основни дейности предвидени в индивидуалния ѝ учебен 

план за третата година.  

Експерименталната работа по темата на дисертация бе насочена към продължаване на 

изследванията свързани с охарактеризиране на сребърни и сребърно базирани наночастици 

чрез SP-ICP-MS. Задълбочени са изследванията относно приложението на калибрацията по 

йонни стандарти на сребро за определяне на размери и разпределението по размери на тези 

материали. 

Направено е систематично проучване относно влиянието на времето за единично измерване 

върху неопределеността на регистрираните сигнали при измерването на хомогенни разтвори 

йонни стандарти, които осигуряват доставяне една и съща маса от аналита във времевия 

сегмент, зададен чрез съответното време на интегриране. Установено бе, че шумът на 

сигналите, при тези условия остава постоянен, независимо от времето за единично измерване. 

За първи път е предложена концепция за оценка на неопределеността на диаметъра на 

единични частици, определяни чрез SP-ICP-MS метода, основана на стандартното отклонение 

на сигнала. Изведени са общите тенденции от получените експериментални резултати и те са 

използвани за определяне на разделителната способност на SP-ICP-MS метода, при 

охарактеризиране размерите на частици в сребърни наноколоиди с диаметри в диапазона 20-

100 nm.  

Теоретичният модел, разработен за изчисляване на фактора на разреждане на наноколоиди, 

с възможност за контрол върху вероятността за поява на две частици в единичен времеви 

сегмент бе доразвит с допълнителен модул, позволяващ да се изчислят концентрациите на 

йонни стандарти, при зададени характеристики на материала на наночастиците и конкретни 

експериментални условия, касаещи въвеждането на проба и времевите режими за измерване. 

Този модул позволява да се контролира диапазона от очаквани диаметри на наночастиците, 

както и да се разпределят хармонично точките на калибрационните стандарти в него. 

Определени са аналитичните характеристики на SP-ICP-MS, като граница на откриване, по 

отношение на диаметрите, и фонов еквивалентен диаметър при анализа на сребърни 

наночастици.  

Концепцията за калибрация по йонни стандарти е доразвита, чрез възможността за 

охарактеризиране на други сребърно базирани наноматериали като AgCl, Ag2O и Ag2S. Показано 

е влиянието на физичните характеристики на материала, като плътност и масова фракция на 

сребро, върху параметрите на регресионните уравнения и са определени аналитичните 

характеристики на SP-ICP-MS при анализ на тези видове Ag-базирани наноматериали.  

Направена е сравнителна оценка на разделителната способност на метода при определяне 

на Ag и Ag-базирани наноматериали.  

Резултатите от направените изследвания се систематизират за да бъдат предложени за 

публикуване в реферирано и индексирано научно списание. 

Заедно с експерименталната работа по дисертацията докторант Кайнарова положи усилия и 

по отношение на цялостното оформяне на дисертационния труд. Направен е преглед на 

литературните източници, касаещи темата на дисертацията с цел създаване и оформяне на 

задълбочен  обзор на съвременното състояние на научните изследвания във всички аспекти, 

застъпени в темата на дисертационния труд. 
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Наред с постоянният ангажимент по развиване на тематиката на дисертацията като асистент 

в КАХКХ, за отчетния период Лидия Кайнарова има учебна натовареност от над 500 часа 

упражнения в дисциплините „Аналитична химия с инструментални методи за анализ“, 

„Аналитична химия II част“ и „Клинични анализи“ за студенти от бакалавърски специалности на 

Химическия и Биологическия факултети. Тя се включва активно и в работата касаеща подготовка 

на учебни материали за дистанционно обучение по тези специалности. През настоящият 

отчетен период асистент Кайнарова беше включена и в част от практическите занятия на 

студентите от магистърска специалност „Спектрохимичен анализ“ 

Въпреки породените от външни фактори затруднения, през изминалата година докторант 

Кайнарова отново работи упорито и концентрирано, продължавайки да трупа аналитичен, 

инструментален и педагогически опит. В своята работа тя е прецизна и отговорна и изпълнява 

дейностите свързани с нейния дисертационен труд. В резултат на положените усилия, всички 

основни задачи предвидени в индивидуалния план на докторанта утвърден от факултетния 

съвет са успешно изпълнени. 

Всичко гореизложено ни дава основание да предложим да ѝ бъде дадена отлична 

оценка за работата през третата година на докторантурата.  

С оглед на постигнатите резултати считаме, че Лидия Кайнарова има 

готовност за финализиране на работата по дисертационния труд и предлагаме 

да бъде отчислена с право на защита 

 

22.02.2021     Научни ръководители: 

доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

 

гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева 

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 23.02.2021 г., бе разгледан отчет от редовен докторант Лидия 

Иванова Кайнарова за дейностите и активностите, извършени в рамките 

на нейната докторантура. В заседанието участваха двамата научни 

ръководители на докторанта – доц. д-р Виолета Стефанова и гл. ас. д-р Деяна 

Георгиева.  

КС на КАХКХ, обсъди и единодушно прие (11 гласа  „за“) предложението на 

научните ръководители за отчисляване с право на защита на редовен докторант 

Лидия Кайнарова.  

 

Моля ФС на ХФ да утвърди предложението докт.  Лидия Иванова 

Кайнарова да бъде отчислена с право на защита. 

 
 

Прилагам препис-извлечение от КС на КАХКХ. 
 
 

 

 

24.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 23.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 3 

 

 На 23.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Лидия Кайнарова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.2 от дневния ред се обсъди и прие с 11 гласа “за” 

предложението докторант Лидия Иванова Кайнарова да бъде отчислена с право 

на защита. 

 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ докторант Лидия 

Иванова Кайнарова да бъде отчислена с право на защита. 

 

24.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 24.02.2021 г., бе разгледан отчетът на задочен докторант Ваня 

Йорданова Маркова за четвъртата година от докторантурата ѝ. В 

заседанието участваха двамата научни ръководители на докторанта – доц. д-р 

Кирил Симитчиев и инж. д-р Елка Пискова. Доц. д-р Кирил Симитчиев запозна 

членовете на катедрата със становището на научните ръководители и предложи 

оценка Мн. Добър (5) за четвъртата година на докторантурата. След обсъждане на 

представените резултати, отчетът и оценката на научните ръководители бяха 

единодушно приети с 11 гласа „за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за четвъртата година от 

обучението на докторант Ваня Йорданова Маркова с оценка Мн. Добър (5). 

 
 

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

 
 

 

25.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 24.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 

 На 24.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Ваня Маркова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.1 от дневния ред беше изслушан отчетът на задочен 

докторант Ваня Йорданова Маркова за четвъртата година от докторантурата й. 

В заседанието участваха научните ръководители на докторанта – доц. д-р Кирил 

Симитчиев и инж.д-р Елка Пискова. Доц. д-р Кирил Симитчиев запозна 

членовете на катедрата със становището на научните ръководители и предложи 

оценка Много добър (5) за четвъртата година на докторантурата. 

След дискусия отчетът беше приет с 11 гласа “за” и беше дадена оценка 

Много добър (5) 

 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ да приеме отчета 

на докторант Ваня Йорданова Маркова за четвъртата година от докторантурата 

и да й бъде дадена оценка Много добър (5). 

 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 
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До Декана на 

Химически факултет 

ПУ ”Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

на 

Ваня Йорданова Маркова 

задочен докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия” 

на Химически факултет 

 

За четвърта година от докторантурата 

(за периода 01.03.2019 – 01.01.2020 г. и 01.01.2021 – 01.03.2021 г.) 

 

Тема на дисертационната работа: „Изпитване на биоразградими отпадъци”  

Научни ръководители: доц. д-р Кирил Костов Симитчиев и 

инж. д-р Елка Николова Пискова 

 

През четвъртата година от докторантурата бе извършено прекъсване на 

задочната докторантура за срок от една година по семейни причини, считано от 

01.01.2020 г. (Ректорска заповед № Р33-6483/14.12.2018 г.). Работата по задочната 

докторантура бе възстановена от 01.01.2021 г. 

 

І. Обучение. 
1. Посетих курс организиран от Съюза на метролозите в България на тема 

„Разглеждане на изискванията на актуализирания международен стандарт БДС 

EN ISO/IEC 17025:2018 и прилагане на БДС EN ISO 19011:2018 при одит на 

лаборатории“, който се проведе на 05.06.2019 г. в гр. София. 

Лекторът – чл. кор. Проф. дхн Димитър Цалев и д-р физ. Весела Константинова, 

представиха лекции на следните теми: 

- Преглед на осъществените изменения в изискванията, документирани в БДС 

EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018; 

- Действия насочени към рисковете и възможностите в системата за 

управление на лаборатория, лабораторните дейности, процеси – планиране, 

изпълнение, оценяване“; 

- Докладване на резултати от изпитване, калибриране – изисквания. 

Прилагане на правилото за вземане на решения; 

- Оценяване на неопределеност при вземане на проби (основни подходи 

съгласно международните документи на EURACHEM/CITAC и документ 

NORDTEST TR604); 

- Вътрешен одит на лаборатория – изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

за вътрешен одит и прилагане на актуализираните указания за одит на основа на 
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БДС EN ISO 19011:2018 за лаборатории (принципи на одитиране, програма за 

одит, осигуряване на компетентност, документиране на процеса на одит и на 

резултатите от него, последващи действия). Рискове и овладяването им за 

процеса на одитиране. 

 

II. Работа по дисертацията. 
1. Експериментална работа по изследователската тема  

Методът на студените пари се използва рутинно в комбинация с атомно-

спектрометричните техники за определяне на следи от живак.  

Този подход за разделяне и концентриране позволява съществено 

понижаване на границата на инструменталното откриване спрямо 

конвенционалната пулверизация на течни проби.  

Бе проучено определянето на живак по метода на студените пари в 

комбинация с атомно-емисионната спектрометрия с микровълнова плазма (MP-

AES). Процесът на редукция на живак бе проведен в поточен режим чрез 

използването на търговски достъпна реакционна камера - Multimode Sample 

Introduction System (MSIS®).  

Проведено бе оптимизиране на условията при определянето на живак чрез 

MSIS-MP-AES, посредством използване на стандартен разтвор на живак. Използван 

бе централно-композиционен план за моделиране на експеримента, при който бяха 

оптимизирани концентрацията на редуциращия агент (SnCl2), киселинността на 

средата (HCl), при която се провежда реакцията и обемната скорост на потока на 

пробата, внасян в MSIS камерата.  

 

Таблица 1. Използван централно-композиционен план, включващ три 

променливи:  концентрацията на редуциращия агент (SnCl2), киселинността на 

средата (HCl), и обемната скорост на потока на пробата, внасян в MSIS камерата 

  
FR, ml/min conc. HCl, mol/L conc. SnCl2, % 

16 (CP) 1,41 3 7,5 

13 1,41 3 3,3 

12 1,41 4,7 7,5 

14 1,41 3 11,7 

11 1,41 1,3 7,5 

9 0,47 3 7,5 

4 0,85 4 10 

2 0,85 2 10 

3 0,85 4 5 

1 0,85 2 5 

6 1,95 2 10 

7 1,95 4 5 

5 1,95 2 5 

8 1,95 4 10 

10 2,32 3 7,5 
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Фигура 1  

А) Парето графика от проведената оптимизация 

Б) Зависимост на интензитета от концентрацията на редуциращия агент и обемната 

скорост на потока на пробата и редуциращия агент 

В) Зависимост на интензитета от концентрацията на редуциращия агент и 

концентрацията на солна киселина 

Г) Зависимост на интензитета от концентрацията на солна киселина и обемната 

скорост на потока на пробата 

 

Установено бе, че концентрацията на редуциращия агент и киселинността на 

средата имат съществено влияние, като не бе наблюдавано взаимодействие между 

отделните фактори. Повишаването на концентрацията на SnCl2 и понижаването на 

концентрацията на HCl водят до повишаване на сигнала за Hg. 

Резултатите са представени в постер на тема „Определяне на живак чрез 

MSIS-MP—AES: оптимизация на метода на студените пари чрез експериментален 

дизайн“ в семинар с международно участие, съвместно организиран от фирма 

АСМ2 и Химическия Факултет при ПУ „П. Хилендарски“ (приложение 1). 

2. Оформяне на раздела Резултати и дискусии от дисертационния труд. 
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III. Участие в научни форуми и публикации. 

1. Взех участие в семинар с международно участие, съвместно организиран от 

фирма АСМ2 и Химическия Факултет при ПУ „П. Хилендарски“, на тема 

„Актуални регулативни изисквания към химичния анализ и модерни 

инструментални технологии за тяхното покриване“, който се проведе в ПУ 

„Паисий Хилендарски“ на 12.06.2019 г. Представих постер, който беше на тема 

„Определяне на живак чрез MSIS-MP—AES: оптимизация на метода на 

студените пари чрез експериментален дизайн”. 

2. Публикуване е статия:  

V. Markova, K. Simitchiev, Assessment of different approaches for background 

correction in microwave plasma atomic emission spectrometry – case study for 

analysis of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in treated bio-waste, Bulgarian Chemical 

Communications, 51 (Special issue D) (2019) 64-70 

 

Препоръки: 

 

 

 

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

               Ваня Маркова             доц. д-р Кирил Симитчиев 

 

 

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

инж. д-р Елка Пискова 

 

 

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

доц. д-р Кирил Симитчиев 



МНЕНИЕ  
 

 

от доц. д-р Кирил Костов Симитчиев, 

утвърдено от инж. д-р Елка Николова Пискова, 

относно дейността на Ваня Йорданова Маркова, 

задочен докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия” 

на Химически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, 

за периода 01.03.2019 – 01.01.2020 г. и 01.01.2021 – 01.03.2021 г. 

 

 

През последната година от обучението на докторанта бе извършено 

прекъсване на задочната докторантура за срок от една година по семейни причини, 

считано от 01.01.2020 г. Работата по задочната докторантура бе възстановена от 

01.01.2021 г. 

През четвъртата година от докторантурата, Ваня Маркова положи усилия за 

реализиране на предвидените в индивидуалния план задачи, касаещи оформянето 

на раздели от дисертационния труд. Докторантът посети набор от обучителни 

лекции и семинари, имащи отношение към тематичното направление на 

дисертационният ѝ труд. 

Въпреки мащабните ремонти, извършени в сградата на Химическия факултет 

през периода Юли 2019 – Февруари 2020, докторант Маркова успешно проведе 

експериментални изследвания по темата на дисертационния си труд, при които бе 

проучено определянето на живак по метода на студените пари в комбинация с 

атомно-емисионната спектрометрия с микровълнова плазма (MP-AES). Процесът на 

редукция на живак бе проведен в поточен режим чрез използването на търговски 

достъпна реакционна камера - Multimode Sample Introduction System (MSIS®). 

Приложено бе моделиране на химичния експеримент (централно-композиционен 

план) за установяване на оптималните стойности на работните параметри – 

концентрация на използвания редуциращ реагент (SnCl2), концентрацията на солна 

киселина в пробния разтвор и обемна скорост на потока на пробата, подаван към 

MSIS камерата. 

За периода, обхващащ последната година от докторантурата, Ваня Маркова 

самостоятелно подготви и представи един постер на научен форум в България. През 

отчетния период излезе от печат научна статия, в която докторанта е първи автор: 

 

V. Markova, K. Simitchiev, Assessment of different approaches for background 

correction in microwave plasma atomic emission spectrometry – case study for analysis of 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in treated bio-waste, Bulgarian Chemical Communications, 51 

(Special issue D) (2019) 64-70 



 

В заключение може да се обобщи, че през изтеклия период, докторант 

Ваня Маркова е изпълнила в значителна степен дейностите, свързани с 

нейният дисертационен труд, поради което предлагам да и бъде дадена много 

добра оценка. 

 

По темата на дисертационният си труд, докторант Ваня Маркова има две 

публикации в реферирани списания, седем постерни участия и един доклада, 

представен на научна конференция. Забелязани са четири цитата на публикуваните 

статии, което демонстрира, че резултатите намират добър отзвук в научните среди. 

 

С оглед на постигнатите резултати считам, че Ваня Маркова има готовност 

за завършване на работата по дисертационния си труд и предлагаме да бъде 

отчислена с право на защита. 

 

 

 

 

23.02.2021 г.    Научни ръководители:.................................................. 

                    доц. д-р Кирил Симитчиев 

 

 

 

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

инж. д-р Елка Пискова 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 24.02.2021 г., бе разгледан отчет от задочен докторант Ваня 

Йорданова Маркова за дейностите и активностите, извършени в рамките 

на нейната докторантура. В заседанието участваха двамата научни 

ръководители на докторанта – доц. д-р Кирил Симитчиев и инж. д-р Елка Пискова.  

КС на КАХКХ, обсъди и единодушно прие (11 гласа  „за“) предложението на 

научните ръководители за отчисляване с право на защита на задочен докторант 

Ваня Маркова.  

 

Моля ФС на ХФ да утвърди предложението докт.  Ваня Йорданова 

Маркова да бъде отчислена с право на защита. 

 
 

Прилагам препис-извлечение от КС на КАХКХ. 
 
 

 

 

25.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 24.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 

 На 24.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Ваня Маркова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.2 от дневния ред се обсъди и прие с 11 гласа “за” 

предложението докторант Ваня Йорданова Маркова да бъде отчислена с право 

на защита. 

 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ докторант Ваня 

Йорданова Маркова да бъде отчислена с право на защита. 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 25.02.2021 г., бе разгледан отчетът на задочен докторант Мина 

Тенева Кирякова за четвъртата година от докторантурата ѝ. В 

заседанието участва научния ръководител на докторанта – доц. д-р Веселин 

Кметов, който запозна членовете на катедрата със становището си относно 

извършените дейности от докторанта и предложи оценка Отличен (6) за четвъртата 

година на докторантурата. След обсъждане на представените резултати, отчетът и 

оценката на научния ръководител бяха единодушно приети с 10 гласа „за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за четвъртата година от 

обучението на докторант Мина Тенева Кирякова с оценка Отличен (6). 

 
 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от катедрения съвет; 
2. Отчет на докторанта; 
3. Становище на научния ръководител. 

 
 

 

25.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 25.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 5 

 

 На 25.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Мина Кирякова 

2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъства Е.Върбанова – в майчинство и А.Терзийски по 

уважителни причини 

 

По точка 1.1 от дневния ред беше изслушан отчетът на задочен 

докторант Мина Тенева Кирякова за четвъртата година от докторантурата й. В 

заседанието участва научният ръководител на докторанта – доц. д-р Веселин 

Кметов. Доц. д-р В. Кметов запозна членовете на катедрата със становището си 

относно извършените дейности от докторанта и предложи оценка Отличен (6) за 

четвъртата година на докторантурата.  

След дискусия отчетът беше приет с 10 гласа “за” и беше дадена оценка 

Отличен (6). 

 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ да приеме отчета 

на докторант Мина Тенева Кирякова за четвъртата година от докторантурата и 

да й бъде дадена оценка Отличен (6). 

 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 
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ОТЧЕТ 

 

 

Отчет за извършените дейности през периода (01.03.2019-01.02.2020) 

на Мина Тенева Кирякова, 

Задочен докторант към Химически Факултет; катедра АХКХ 

Професионално направление:  4.2 Химически науки 

Докторантска програма:  АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

Дата на записване в докторантура: 01.03.2016 година  

Заповед № Р33-958 от 26.02.2016  

Прекъсвне на докторантурата от 01.02.2020 до 01.02.2021  

Заповед № P33-1177 06.03.2020 

Тема на дисертационната работа:  „Подобряване на аналитичните 

характеристики при хидридна генерация в комбинация с емисионна 

спектрометрия с микровълнова плазма“ 
Промяна на  темата на дисертационния труд, утвърдена със заповед   

№ Р33-1297 от  23.03.2018г. гр. Пловдив 

  

Наименвание   

на работите 

Форма на 

подго- 

товка 

Срок за 

провеждане 

(месеци) 

Форма 

 за 

завърш- 

ване 

Отчет 

     
     
     

І. РАБОТА ПО ОФОРМЯНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
     

     

Изготвяне на научни 

публикации, работа по 

изследователската тема 

Консултаци

и и сам. 

работа 

Април 2019 

Ноември  2019  

изпълнено Предадена 

научна 

разработка 

 

Оформяне на разделите 

резултати и дискусии от 

дисертационния труд 

Консултаци

и и сам. 

работа  900 h 

 

Април 2019 

Януари  2020 
Доклади 

пред КС 

 

изпълнено 

Подготовка и защита на 

докторантския труд 

 

Консултаци

и и сам. 

работа   

 

 

В процес на подготовка 
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Изнесен Доклад на тема:  

„MSIS-MP-AES Oпределяне на As и Sb в комплексни матрици чрез модифицирана с 

магнитни наночастици хидридна генерация“ 

 ХVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти 15-17 май 2019 СУ 

“Св. Климент Охридски“ 

 

Постерно участие в АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ 

АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО 

ПОКРИВАНЕ 12 Юни 2019г., Пловдив 

„As and Sb determination in human urine by HG-MSIS-MP-AES modified by magnetic 

nanoparticles“ 
 

Консултант при разработване на дипломна работа на Д. Стоицов на тема:  

„Оптимизиране на метод за определяне на As в комплексни матрици чрез асистирана с 

магнитни наночастици хидридна генерация и атомноемисионна спектрометрия с 

микровълнова плазма“ 

 

Приета за публикуване научна разработка в Anal. Methods, 2021, 

„MSIS-МP-АЕS determination of As and Sb in complex matrices by magnetic nanoparticles - 

assisted hydride generation“ 
Veselin Kmetova†, Mina Kiryakova, Evelina Varbanova, Kiril Simitchiev, Antonio Canals 

 

 

 

 

Докторант: 

                                                                   / Мина Кирякова/ 

 

 

 

Научен ръководител: 

/ доц. д-р Веселин Йорданов Кметов / 

 

 

 

Ръководител катедра: 

                                                                                       

/ доц. д-р Кирил Симитчиев / 

 

18.02.2021  



СТАНОВИЩЕ  
от доц. д-р Веселин Йорданов Кметов  

научен ръководител на 
 Мина Тенева Кирякова, 

 докторант задочна форма по 
 ДП Аналитична химия към катедра АХКХ  

при Химическия Факултет на ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 
по тема „Подобряване на аналитичните характеристики при хидридна генерация  

в комбинация с емисионна спектрометрия с микровълнова плазма“ 
 относно изпълнението на Индивидулания план за  

четвъртата година на обучение  01.03.2019-01.02.2020  
и относно приключването на обучението по доктарантурата 

 
            През последната година от индивидуалния план на докторат Кирякова усилията бяха насочени 
към изготвянето на втора научна публикация в реферирано списание, представяща резултатите от 
изследванията на приложението на иновативния подход за асистирана с магнитни наночастици  
хидридна генерация чрез модифицирана MSIS камера в комбинация с MP-AES за определяне на As и 
Sb в реални обекти, представляващи проблемни за анализ матрици. Работата бе затруднена от 
стартиралия през юли 2019 г. мащабен ремонт на сградата на Химическия факултет, поради който 
апаратурата бе временно консервирана а лабораториите бяха затворени до февруари 2020 г.  
          За периода от март до юни 2019 г. интензивно бе проведена експерименталната работа и бяха 
събрани оригинални данни, достатъчни за оформяне на научна публикация.  

Докторант Кирякова съдейства и като консултант при провеждане на експерименталните 

тестове на Димитър Стоицов за изготвяне на дипломна работа на тема „Оптимизиране на метод 

за определяне на As в комплексни матрици чрез асистирана с магнитни наночастици хидридна 

генерация и атомноемисионна спектрометрия с микровълнова плазма“.  

Тя изготви и изнесе устен доклад на ХVIII Национална конференция по химия за студенти и 

докторанти 15-17 май 2019 СУ “Св. Климент Охридски“ на тема „MSIS-MP-AES определяне на As и 

Sb в комплексни матрици чрез модифицирана с магнитни наночастици хидридна генерация“ 

От Февруари 2020 г. до Февруари 2021 г. Кирякова прекъсна задочната си докторантура по 

лични причини. Въпреки това през изминалия период провеждахме активни консултации в 

дистанционна форма по оформянето на научна публикация. Същата бе изпратена за публикуване 

в JAAS, но бе пренасочена към друго списание на Royal Society of Chemistry и след рецензиране бе 

приета за печат от Analytical Methods и вече електронната и версия е налична - Analytical Methods, 

2021, DOI: 10.1039/D0AY02260H. 

Въпреки обективните затруднения, считам че докторат Кирякова успешно реализира 

работните задачи през отчетния период и предлагам ОТЛИЧНА оценка за работата и през 

последната четвърта година на докторантурата и.  

Докторант Мина Кирякова има две публикации в реферирани списания по темата на 

дисертацията, седем постерни участия, два устни доклада на конференции и още една 

публикация в реферирано списание извън темата на дисертацията.  

Забелязани са и два цитата на статията в ВСС, което свидетелства, че резултатите намират 

добър отзвук в научните среди.  



Докторант Мина Кирякова, натрупа изследователски опит и постигна значими научни 

резултати поради което считам, че тя успешно изпълни целите заложени в докторантката 

програма и затова, предлагам да бъде отчислена с право на защита.  Вярвам, и се надявам, че тя 

ще приключи изготвянето на дисертационния си труд в рамките на настоящата година и ще 

реализира успешна защита.  

 

23.02.2021                                                                            Доц. д-р Веселин Кметов  

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 25.02.2021 г., бе разгледан отчет от задочен докторант Мина 

Тенева Кирякова за дейностите и активностите, извършени в рамките на 

нейната докторантура. В заседанието участва научния ръководител на 

докторанта – доц. д-р Веселин Кметов.  

КС на КАХКХ, обсъди и единодушно прие (10 гласа  „за“) предложението на 

научния ръководител за отчисляване с право на защита на задочен докторант Мина 

Кирякова.  

 

Моля ФС на ХФ да утвърди предложението докт.  Мина Тенева 

Кирякова да бъде отчислена с право на защита. 

 
 

Прилагам препис-извлечение от КС на КАХКХ. 
 
 

 

 

25.02.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 25.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 5 

 

 На 25.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Мина Кирякова 

2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъства Е.Върбанова – в майчинство и А.Терзийски по 

уважителни причини 

 

По точка 1.2 от дневния ред се обсъди и прие с 10 гласа “за” 

предложението докторант Мина Тенева Кирякова да бъде отчислена с право на 

защита. 

Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ докторант Мина 

Тенева Кирякова да бъде отчислена с право на защита. 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 
компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 
връзка на 23.02.2021 г., бе обсъдено кадровото състояние на Катедрата с оглед 
осигуряване на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че 
академичният състав на КАХКХ е с висока аудиторна заетост, която допълнително 
нарасна след напускане на работното място в КАХКХ от гл. ас. д-р Огнян Пукалов 
през м. Август 2020 г. Отчетен бе и фактът, че през м. Януари 2021 Ректорското 
ръководство на ПУ „П. Хилендарски“ отказа предложението отправено от КАХКХ 
(Протокол № 12/29.10.2020) и утвърдено от ФС на ХФ (Протокол № 221/17.11.2020) 
за назначаване на магистър Димитър Генчев Стоицов на позиция асистент в 
Катедрата. 

Дискутирано бе, че през м. Май 2021 доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 
навършва възраст 65 г. През настоящата учебна година доц. Стефанова има над 
630 часа учебна натовареност и е титуляр на основни курсове, включени в учебните 
планове на всички бакалавърски специалности в Химически факултет, както и 
специалностите Медицинска биология и Молекулярна биология на Биологически 
факултет. Тя участва в обучението по три магистърски програми на ХФ и БФ. 
Ръководител е на двама докторанти, единият от които отчислява с право на защита, 
и в рамките на законово определения срок от една година трябва да подготви и 
защити дисертационния си труд, а вторият навлиза в последната година на 
обучението си. Доц. Стефанова е участник в три действащи проекта, от които два 
са финансирани от ФНИ, а третият е международен. Във връзка с това бе обсъдено 
и единодушно прието с 11 гласа „за“ предложение за трансформиране на 
безсрочното трудово правоотношение на доц. Стефанова, в срочно такова, по 
смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, за срок от 
една година. 

 

Надявам се, че ФС на ХФ ще подкрепи направеното предложение за 
удължаване на трудовите правоотношения на доц. Виолета Стефанова за срок от 
1 година след навършване на пенсионна възраст. 

 

Прилагам препис-извлечение от заседание на КС на КАХКХ. 

 

 

24.02.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 23.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 3 

 

 На 23.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Лидия Кайнарова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 2.1 от дневния ред бе обсъдено кадровото състояние на Катедрата 

с оглед осигуряване на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че 

академичният състав на КАХКХ е с висока аудиторна заетост, която 

допълнително нарасна след напускане на работното място в КАХКХ от 

гл.ас.Огнян Пукалов през м. Август 2020 г. Отчетен бе и фактът, че през 

м.Януари 2021 Ректорското ръководство на ПУ „П. Хилендарски“ отказа 

предложението отправено от КАХКХ (Протокол № 12/29.10.2020) и утвърдено 

от ФС на ХФ (Протокол № 221/17.11.2020) за назначаване на магистър Димитър 

Генчев Стоицов на позиция асистент в Катедрата. 

Дискутирано бе, че през м. Май 2021 доц. д-р Виолета Миленкова 

Стефанова навършва възраст 65 г. и във връзка с това бе обсъдено предложение 

за трансформиране на безсрочното трудово правоотношение на доц. Стефанова 

в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с параграф 11 

от ЗВО, за срок от една година. 

 

След дискусия предложението беше гласувано с 11 гласа „за“. 

 

24.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, проведено под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 24.02.2021 г., беше обсъдено осигуряването на учебните занятия за 

втори семестър, редовно обучение на академичната 2020-2021. Във връзка с това 

бе предложено да се привлекат следните хонорувани преподаватели за 

провеждане на практическите занятия по дисциплините „Аналитична химия с 

ИМА“ и „Аналитична химия“: 

 

Хоноруван преподавател 
Бр. 

часове 
Дисциплина 

Бакалавърска 

специалност - I курс 

бакалавър Мария Иванова Качарова 120 

АХ с ИМА 
Медицинска биология 

Молекулярна биология 

Анал. Химия 
Обучение по природни науки в 
ПЕСУ 

магистър Димитър Генчев Стоицов 60 АХ с ИМА 
Молекулярна биология 
Фармацевтични биотехнологии 

 

Катедреният съвет единодушно прие (11 гласа „за“) и предлага на 

Факултетния съвет да одобри посочените висшисти като хонорувани асистенти по 

съответните дисциплини. 

 

Прилагам препис-извлечение от КС на КАХКХ. 

 

25.02.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 24.02.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 4 

 

 На 24.02.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Отчисляване на докторант Ваня Маркова 

2. Учебни въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 11, отсъства Е.Върбанова – в майчинство 

 

По точка 2.2  от дневния ред беше обсъдено осигуряването на учебните 

занятия за втори семестър, редовно обучение на академичната 2020-2021. Във 

връзка с това бе предложено да се привлекат следните хонорувани 

преподаватели за провеждане на практическите занятия по дисциплините 

„Аналитична химия с ИМА“ и „Аналитична химия“: 

 

Хоноруван преподавател 
Бр. 

часове 
Дисциплина 

Бакалавърска 

специалност - I курс 

Мария Иванова Качарова, 

бакалавър 
120 

АХ с ИМА 

Медицинска 

биология – 2 гр. 

Молекулярна 

биология – 1 гр. 

Ан.химия 

Обучение по 

природни науки в 

ПЕСУ – 1 гр. 

Димитър Генчев Стоицов, 

магистър 
60 АХ с ИМА 

Молекулярна 

биология – 1 гр. 

Фармацевтични 

биотехнологи – 1 гр. 

 

 

След дискусия предложението беше гласуване с 11 гласа „за“. 

 

25.02.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



 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 

     

Относно: предложение за хонорувани преподаватели. 

 

УВАЖАЕМИ ДОЦ. КМЕТОВ, 

Във връзка с решение на КС на кат. Органична химия, моля да внесете във 

факултетния съвет на Химически факултет, предложение за избор на хонорувани 

асистенти към катедрата за Втори семестър на учебната 2020-2021г. както следва: 

 1. гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова (УХТ) – 150 часа упражнения по 

дисциплината „Органична химия“ (спец. Х, КХ и ХМ – слято 105 часа) и Биология и 

Химия (45 часа). 

 2. ас. Десислава Минкова Киркова (ИТТИ) – 90 часа упражнения по дисциплината 

„Химия на козметичните продукти“. 

 3. маг. хим. Мария Валентинова Бъчварова – 105 часа упражнения по 

дисциплината „Органична химия“ (45 часа) и „Химия на козметичните продукти“ (60 

часа). 

 

Приложение: 

 Препис-извлечение от протокол №327/24.02.2021 г.  

 

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 

 

Протокол  №327 

от 

заседание на КС на катедра Органична химия проведено на 24.02.2021г. 

 

Общ състав 8.  

Присъстват 8: проф. д-р Илиян Иванов, доц. д-р Стела Статкова, доц. д-р Румяна 

Бакалска, доц. д-р Пламен Ангелов, , доц. д-р Солея Даньо. гл. ас. д-р Станимир Манолов, 

гл. ас. д-р Димитър Божилов, гл. ас. д-р Йордан Стремски. 

Отсъстват: 0 

Необходим брой за положителен избор 5. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси 

 

По точка първа от дневния ред проф. Иванов предвид осигуряването с 

преподаватели на лабораторните упражнения през втория семестър на учебната 2020-2021 

г. предложи да бъдат хонорувани като асистенти: 

 1. гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова (УХТ) – 150 часа упражнения по 

дисциплината „Органична химия“ (спец. Х, КХ и ХМ – слято 105 часа) и Биология и 

Химия (45 часа). 

 2. ас. Десислава Минкова Киркова (ИТТИ) – 90 часа упражнения по дисциплината 

„Химия на козметичните продукти“. 

 3. маг. хим. Мария Валентинова Бъчварова – 105 часа упражнения по дисциплината 

„Органична химия“ (45 часа) и „Химия на козметичните продукти“ (60 часа).  

След обсъждане, предложението бе прието единодушно. 

ЗА – 8, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 

 

 

Решение: Съгласно чл. 52 (11) от Правилника за устройството и дейността на ПУ 

„П. Хилендарски" Катедреният съвет предлага на ФС да вземе решение за привличане на 

хонорувани преподаватели за нуждите на кат. Органична химия, както следва: 

 1. гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова (УХТ) – 150 часа упражнения по 

дисциплината „Органична химия“ (спец. Х, КХ и ХМ – слято 105 часа) и Биология и 

Химия (45 часа). 

 2. ас. Десислава Минкова Киркова (ИТТИ) – 90 часа упражнения по дисциплината 

„Химия на козметичните продукти“. 

 3. маг. хим. Мария Валентинова Бъчварова – 105 часа упражнения по дисциплината 

„Органична химия“ (45 часа) и „Химия на козметичните продукти“ (60 часа).  

 

 

 

24.02.2021 г.                    Протоколчик: 

гр. Пловдив                           (проф. д-р И. Иванов) 




