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Учебни резултати за курса
Анотация
Учебните занятия по дисциплината “Технология на лекарствените средства - ІІ част”
имат за цел студентите да придобият знания за основните технологии, използвани при
производство на лекарствени вещества.
В лекционния курс се разглеждат принципите и техническите способи за
производство на лекарствени продукти и техни производни. Студентите придобиват
технологични познания относно използваните лекарства и техните свойства.
Упражненията са построени с цел и в последователност, които подпомагат
усвояването на лекционния материал. Те обхващат усвояването на различни технологични
операции и правила, свързани с приготвянето на различните лекарствени форми (твърди,
течни, полутвърди и др. лекарствени форми), както и се определят някои специфични
свойства на фармацевтичните продукти. Упражненията завършват с интерпретация на
самостоятелно регистрираните експериментални резултати.
Лекционният материал и лабораторните упражнения осмислят и доразвиват в
приложно-технологичен аспект придобитите вече теоретични знания от основните
химически и медицински дисциплини: физикохимия, колоидна химия, химия на
лекарствените вещества и анализ на лекарствени вещества.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Химичната технология за производството на основните класове фармацевтични
продукти - прахообразни, течни, емулсионни форми, полутвърди и твърди лекарствени
форми, фитопрепарати, помощни средства и др.;
 Да определят основни физикохимични показатели на фармацевтичните продукти –
стабилност, разтворимост и др.;
 Да предлагат въвеждането на нови помощни вещества, притежаващи определени
качества, даващи възможност за разработване на оптимални лекарства.
2. Ще могат:
 Да правят оценка на възможностите за използването на различни технологии и да
предлагат методи и средства за получаването на лекарствени средства;
 Да предлагат технологични решения за производството на фармацевтични химични
продукти;
 Да усъвършенстват прилаганите и да разработват нови методи за производство на
фармацевтични препарати.
Начин на преподаване
Аудиторно: 135 ч.
 Лекции (60 часа),
 Лабораторни упражнения (75 часа)

Извънаудиторно: 165 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации
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Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Неорганична
химия, Органична химия, Колоидна химия, Химия на лекарствените вещества,
Технология на лекарствените средства – І част.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Основни понятия по неорганична и органична химия, физикохимия и колоидна химия;
 Теоретична подготовка по химия – строеж, физични и химични свойства на органични
съединения, методите за синтез и за изолиране и пречистване на основните класове
фармацевтични съединения;
 Теоретична подготовка по аналитична химия (обемен, тегловен анализ), физични
методи за анализ на органични и неорганични съединения, процесите на разтваряне и
екстракция и др.;
 Да имат основни умения за работа в химична лаборатория, да познават и да работят с
лабораторна апаратура.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Химическа и фармацевтична
хроматографски методи.

промишленост

на

България,

Съвременни

Техническо осигуряване на обучението
 Създадена е необходимата материална база за провеждане на обучението по
практическите упражнения, подготвени са нагледни материали за лекционния курс;
 Апаратура за изследване на оксидантната стабилност на липиди;
 Апаратура за течно-течна хроматография на органични съединения;
 Апаратура за газова хроматографски анализ на органични съединения;
 Апаратура за тънкослойна хроматография за органични съединения;
 Апаратура за определяне на физикохимични показатели на органични
фармацевтични съединения - спектрофотометри, вискозиметри, рефрактометри и др.;
 Създадени са добри контакти с предприятия от Пловдив и областта за посещения на
работещи инсталации за запознаване с основните процеси и апарати използвани в
технологиите за производство на химически и лекарствени продукти
Съдържание на курса
Курсът по „Технология на лекарствените средства – ІІ част” включва задълбочено
разглеждане на теоретичните основи на процесите за производство на лекарствени
препарати – прахове, разтвори, емулсии, гранули, таблетки, капсули и др. Дава се
класификация на лекарствените средства, както и методите за контрол на качеството на
основните им показатели.
Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически
въпроси от ежедневната химическа практика – избор на подходящ метод и оптимизиране на
условията за провеждането му. В упражненията са включени изчислителни задачи за
приготвяне на лекарствени форми. Студентите разработват конкретни практически задачи,
3

усвояват основните методи, средства и техника на количествения анализ, застъпени в
лекционния курс.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/ Лекции по Технология на лекарствените средства – ІІ част
Тема
1. Технология на лекарствените средства. Предмет и задачи. Основни понятия.
Качество на лекарствените продукти. Основни ръководства – фармакопеи,
справочници и др.
2. Лекарствени вещества – количество и концентрации. Помощни вещества –
предназначение и видове (повърхностно-активни вещества, високомолекулни
съединения, вещества, коригиращи вкуса, оцветяващи помощни вещества).
3. Фармацевтична опаковка – видове опаковъчни материали и опаковки за
съхранение на различни лекарствени форми.
4. Стабилност на лекарствените продукти – физична, химична и микробиологична.
Подходи за стабилизиране – видове антиоксиданти и консерванти. Тестове за
оценка, доказване и проверка на стабилността.
5. Течни лекарствени форми – характеристика и класификация. Разтваряне.
Носители (разтворители) за течни лекарствени форми. Истински разтвори –
основни процеси и етапи при приготвяне на лекарствени разтвори. Лекарствени
сиропи. Характеристика и класификация. Технология на приготвянето на
сиропите. Разтвори на високомолекулни съединения.
6. Колоидни разтвори. Грубодисперсни хетерогенни системи. Фармацевтични
суспензии. Обща характеристика. Суспендиращи средства. Приготвяне. Контрол.
Емулсии – характеристика, класификация, състав на фармацевтични емулсии.
Физикохимична стабилност на емулсиите. Технология на приготвяне на
емулсиите. Опаковка, съхранение и контрол на емулсиите.
7. Дисперсни системи от смесен тип. Микстури. Фармацевтични пени.
Фармацевтични аерозоли – характеристика и класификация. Видове
фармацевтични аерозоли. Пропеланти. Технология на производство.
8. Полутвърди лекарствени форми. Мазила. Обща характеристика и
класификация. Мазилни основи – изисквания и класификация. Приготвяне на
мазила. Контрол. Моделирани лекарствени форми за външно приложение.
Супозитории и глобули. Супозиторни основи. Контрол. Лекарствени сапуни.
9. Твърди лекарствени форми. Прахообразни лекарствени форми. Обща
характеристика и класификация. Основни процеси при приготвянето им.
Титрирани прахове. Контролни показатели на праховете. Несъвместимост и
нестабилност на праховете.
10. Гранули. Обща характеристика, класификация и състав. Технология на
гранулирането. Свойства на гранулите. Сухи инстантни гранулирани лекарствени
форми.
11. Таблетки. Класификация, физикохимични характеристики и състав. Помощни
средства, използвани при таблетките. Технология на получаване на необвити и
обвити таблетки – апарати за таблетиране. Опаковане, съхранение и контрол
12. Капсули. Обща характеристика и класификация. Основи за получаването на
капсули. Методи за получаване на твърди и меки желатинови капсули.
Микрокапсули. Обща класификация. Състав и методи за получаване на
микрокапсули. Опаковане, съхранение и контрол.
13. Стерилни лекарствени форми. Стерилизация и методи за стерилизация.
Инжекционни разтвори. Видове. Изисквания. Приготвяне. Разтвори за очи.

часове
3

4

2
4

6

4

4

4

4

4

6

4

4

4

Изисквания. Приготвяне и изотонизиране.
14. Фитопрепарати. Обща характеристика. Теория на извличането (екстракция) от
растителните суровини. Методи за извличане. Тинктури и екстракти – обща
характеристика и класификация. Основни етапи и методи за получаване на
тинктури и екстракти.
15. Лекарствени форми с удължено действие и контролирано освобождаване.
Обща характеристика. Методи за удължаване на въздействието. Лекарствени
форми с контролирано освобождаване.
Общ брой часове:

4

3

60

Форми на текущ контрол:
Колоквиум върху 50% от учебния материал (тест).
Б/ Упражнения по Технология на лекарствените средства - ІІ част
Тема

часове

1. Количество и концентрация на лекарствените вещества. Стехиометрични
изчисления за приготвяне на различни лекарствени форми

5

2. Течни лекарствени форми. Истински разтвори – получаване чрез разтваряне и
чрез разреждане на концентрати. Приготвяне на сиропи

5

3. Приготвяне на полимерни разтвори

5

4. Получаване на емулсии. Приготвяне на семенни емулсии. Приготвяне на лосион

5

5. Етерични масла. Определяне съдържанието на етерично масло в етеричномаслени култури. Приготвяне на емулсионен крем

5

6. Получаване на лекарствени сапуни (Sapones medicate)

5

7. Стабилност на лекарствено вещество. Изследване на химичната стабилност на
ацетилсалицилова киселина в таблетки

5

8. Определяне степента на разтворимост на твърди лекарствени форми (таблетки,
суспензии и др. лекарствени форми)

5

9. Приготвяне на прахообразни лекарствени форми – ефервесцентни прахове и
прахове с ЛВ с ниска относителна плътност

5

10. Определяне количеството на протеини в гранулирани лекарствени форми

5

11. Определяне общото съдържание на стероли в стероидни препарати

5

12. Определяне съдържанието на витамин Е (токофероли) в таблетки

5

13. Получаване на препарати от растителни суровини – фитопрепарати. Методи за
изпитване.

5

14. Полутвърди лекарствени форми. Приготвяне на унгвенти.

5

15. Посещение в заводи и запознаване с технологиите за производство на
фармацевтични препарати

5

Общ брой часове:

75

5

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да разработят курсова работа върху производството на различни
фармацевтични препарати, която се предава под формата на презентация на 14-та седмица
от семестъра.
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Драганова, М.
Касърова, Б. Пенева
Бр. Пенева, Хр.
Войчева

Ръководство за практически
упражнения по технология на
лекарствата, ч. І
Технология на лекарствените форми
Учебно помагало І и ІІ част

МУ, София

1999

София

2013/
2017

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал. През семестъра са планирани 2 колоквиума, които подпомагат подготовката за
изпит, а резултатите от текущия контрол участват във формиране на крайната оценка по
дисциплината.
Лекциите са придружени и с практически курс – упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за
приготвянето на различните лекарствени форми, както и за определянето на специфични
свойства на фармацевтичните продукти под методическото ръководство на асистентите.
Упражненията включват теоретична, експериментална част и изготвяне на протокол,
съдържащ описание на проведения експеримент и резултати, получени при изпълнение на
заданието.
Методи и критерии на оценяване
В рамките на учебната програма е включен 1 колоквиум. Текущият контрол има за
цел да провери степента на усвояване на преподавания учебен материал през семестъра.
Оценява се и самостоятелната работа на студентите.
Дисциплината приключва с изпит, включващ материала от учебната програма.

6

Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ
контрол; резултати от самостоятелната курсова работа и резултати от крайния изпит.
Оценката се изчислява по следната формула:
15% от оценката от текущ контрол + 25% от оценката на курсовата работа + 60% от
оценката от крайния изпит.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да
се запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (от текущ контрол, курсови работи и изпит) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български
Изготвил описанието
Проф. д-р Гинка Антова ...................
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
4.2. Химически науки
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Хранителна химия (задочно обучение, неспециалисти)
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Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Основи на химията има за цел да запознае студентите с основни принципи, теории
и закономерности в химията и да формира практически умения за лабораторна работа. В
теоретичната част на курса се изучават съвременните представи за строежа на атома, съвременни
теории за природата на химичната връзка, видове химични взаимодействия и закономерностите, на
които те се подчиняват. В теоретичния раздел са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на координационни съединения. В лабораторните упражнения се прилагат знания от
лекционния материал и се формират у студентите опит, умения и навици за работа в химична
лаборатория, извършване на основни химични операции и анализиране на експерименталните
резултати. Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса по Основи на химията, са
предпоставка за усвояване на материала, както по дисциплината Неорганична химия, така и на
другите химични дисциплини, изучавани в магистърската програма.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:

1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на химията (в частност на неорганичната химия)

2. Ще могат:
 Да извършват основни химични операции като теглене, измерване на обем и плътност на
течности, колориметрично определяна на рН на средата, нагряване, накаляване,
термостатиране, изсушаване, охлаждане, филтруване и декантиране.
 Да извършват изчисления, необходими за приготвянето на разтвори.
 Да описват проведените експерименти.
 Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване
Аудиторно: 50 ч.
 Лекции (20 часа),
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 190 ч
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Студентите трябва да владеят материала по химия, физика и математика, преподаван в средното
училище и/или по време на първото учебно-квалификационно ниво

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, работни плотове, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, електрически и механични везни и пр.
 Съдове (стъклени, порцеланови, метални и пластмасови), пособия и прибори за провеждане на
лабораторни упражнения по химия
 Реактиви

Съдържание на курса
Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражненията са задължителни. В лекциите са разгледани съвременните представи за строежа на
атома, природа на химичната връзка, координационни съединения, видове химични
взаимодействия, химична кинетика, катализа, химично равновесие, дисперсни системи. Особено
внимание е отделено на уравненията на химичните взаимодействия, теория на електролитната
дисоциация, дисоциацията на слабите електролити като равновесен процес, неутрализация и
хидролиза на соли. Лабораторните упражнения включват теми от лекционния курс. Лабораторните
2

упражнения изцяло са съобразени с факта, че студентите са придобили ОКС „Бакалавър“, но са
неспециалисти в областта на химията. Упражненията по Основи на химията формират у тях навици за
работа в химична лаборатория, създават се умения за извършване на опити и анализиране на
получените резултати.

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Основи на химията
Тема
часове
Строеж на атома
2
Предпоставки за развитието на съвременната теория за строежа на електронната
обвивка на атома. Съвременни схващания за строежа на електронната обвивка на атома.
Квантови числа. Атомни орбитали. Разпределение на електроните в многоелектронните
атоми. Електронни конфигурации на атомите (електронни формули и енергетични
диаграми). Основно и възбудено състояние на атома. Атомно ядро.
Систематика на химичните елементи. Периодичен закон. Периодична система.
2
Откриване и утвърждаване на периодичния закон. Структура на периодичната система.
Периодична система на химичните елементи и електронна структура на атомите.
Периодичност в изменението на свойствата на атомите на химичните елементи.
Природа на химичната връзка
2
Развитие на учението за природата на химичната връзка. Теории на Косел, ЛангмюирЛюис. Свойства на химичната връзка. Енергия, валентни ъгли, дължина, полярност и
поляризуемост на химичната връзка. Метод на валентните връзки (МВВ). Насоченост на
химичната връзка. Нелокализирана химична връзка. Донорно-акцепторна връзка.
Видове химични взаимодействия
2
Степен на окисление. Разлика в понятието валентност и степен на окисление. Реакции,
протичащи без изменение на степента на окисление на атомите на химичните елементи.
Реакции, протичащи с изменение на степента на окисление на атомите на химичните
елементи. Редуктор. Окислител. Уравнения на окислително-редукционни процеси.
Електролизата като окислително-редукционен процес. Приложение на електролизата.
Координационни съединения
1
Обща характеристика. Наименования на координационните съединения. Природа на
химичната връзка в координационните съединения ‒ метод на валентните връзки (МВВ).
и теория на кристалното поле. Двойни соли.
Енергетика на химичните процеси. Топлина на образуване (разлагане) на химично
1
съеднинение. Топлинен ефект на химичните реакции. Закони в термохимията.
Химична кинетика
2
Основни понятия. Скорост на химичните реакции. Влияние на концентрацията на
реагираците вещества върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия.
Зависимост на скоростта на химичните реакции от температурата. Скорост на химичните
реакции, протичащи в хетерогенна среда.
Катализа
2
Основни понятия. Видове катализа. Механизъм на каталитичното действие при
хомогенно и хетерогенно каталитични процеси.
Химично равновесие
2
Химично равновесие в хомогенни системи. Равновесна константа. Особености на
химичното равновесие. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Химично
равновесие в хетерогенни системи. Произведение на разтворимост.

3

Дисперсни системи
Основни понятия. Класификация на дисперсните системи. Разтвори. Механизъм на
разтваряне. Концентрация на разтворите. Закономерности при разредените разтвори.
Разтвори на електролити. Електролитна дисоциация на слаби електролити. Степен на
електролитна дисоциация. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху степента
на електролитна дисоциация и дисоциационната константа на слабите електролити.
Закон на Оствалд за разреждането. Електролитна дисоциация на силни електролити.
Киселини и основи. Йонно произведение на водата. Водороден показател. Индикатори.
Буферни разтвори. Неутрализация. Хидролиза на соли.

4

Общ брой часове:

20

Б/ Упражнения по Основи на химията
тема

часове

Тема І. Запознаване на студентите с правилата за работата в химичната
лаборатория. Техника на безопасност.
1. Лабораторни химични съдове и прибори
2. Основни лабораторни операции
3. Запознаване с единиците за маса и количество в химията

3

Тема ІІ Приготвяне на разтвори
1. Приготвяне на разтвор на NaCl с масова част (%)
2. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с масова част (%) като се използва
кристалохидрат
3. Приготвяне на разтвор на CuSO4 с моларна концентрация като се използва
кристалохидрат
4. Приготвяне на разтвор на Al2(SO4)3 с нормална (мол-еквивалентна)
концентрация, като се използва кристалохидрат
Тема ІIІ Разтворимост
1. Определяне на разтворимостта на калиев дихромат
2. Топлинен ефект на разтваряне

3

3

Тема ІV. Атомно - молекулна теория
1. Количествено определяне на кристализационната вода в кристалохидрат
2. Определяне на масовата част на меден(II) оксид в основен меден карбонат
3. Определяне на молеквивалентната маса на калциев карбонат

4

Тема V. Химична кинетика.
1. Влияние на концентрацията върху скоростта на химичните реакции
2. Влияние на природата на реагиращите вещества върху скоростта на
химичните реакции
3. Влияние на светлината върху скоростта на химичните реакции
Тема VI. Химично равновесие. Катализа.
1. Влияние на концентрацията на реагиращите вещества върху химичното
равновесие
2. Влияние на концентрацията на оксониевите йони върху химичното
равновесие
3. Разлагане на водороден пероксид в присъствие на катализатори железен(III)
хлорид и манганов(IV) оксид
4. Автокатализа
Тема VII. Електролитна дисоциация
1. Електропроводимост на твърди и стопени соли
2. Електропроводимост на разтвори
3. Електропроводимост при разреждане

3

4

3

4

4. Движение на йони в разтвор на електролит
Тема VIII. Разтвори на електролити. рН на средата. Хидролиза на соли
1. Колориметрично определяне на рН с различни индикатори
2. Приготвяне на ацетатен буфер
3. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на силна киселина със слаба
основа
4. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със силна
основа
5. Хидролиза на сол, получена при взаимодействие на слаба киселина със слаба
основа
Тема IX. Координационни съединения
1. Разлика между прости, двойни и комплексни соли
2. Получаване и изучаване на свойствата на координационни съединения
2.1. Аквакомплекси на мед(II), никел(II) и кобалт(II)
2.2. Хидроксидокомплекси на цинк(II), алуминий(III) и хром(III)
2.3. Ацидокомплекси на цинк(II), кадмий(II) и кобалт(II)
3. Получаване на вътрешнокомплексни съединения (хелати)
4. Приложение на координационни съединения за доказване на токсични
вещества
Общ брой часове:

3

4

30

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на опитите, в методично отношение - за химичните операции по
тяхното изпълнение. В самостоятелната си работа, студентите се подпомагат с консултации от
лектора на курса и ръководителите на лабораторните упражнения.
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Ръководство за решаване на задачи по
обща и неорганична химия

Д.Шрайвер, П.Эткинс
Д. А. Князев,
С. Н. Смарыгин

Неорганическая химия том 1

Пловдивско
университетско
издателство,
Пловдив
Университетско
издателство «Св.
Климент
Охридски», София
Пловдивско
Университетско
издателство,
Пловдив
Софттрейд»,
Сафия
Пловдивско
университетско
издателство,
Пловдив
„Мир”, Москва

Неорганическая химия

Юрайт

2012

Ю. В. Алексашин

Общая химия

Макет плюс,
Москва

2012

1998

2015

1997

2016

2019
2004

5

А. М. Голубев,
Ю. А. Лебедев,
Г. Н. Фадеев,
В. Н. Шаповал

Химия

Ebbing Gammon

General Chemistry

Steven S. Zumdahl,
Susan A. Zumdahl

Chemistry

James E. House

Inorganic Chemistry

Юрайт
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York
Houghton Mifflin
Company, USA
Elsevier

2014

2009
2007
2008

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Основи на химията включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения са задължителни. Лабораторните занятия включват предварителна, самостоятелна
подготовка на студентите по темата от лабораторното упражнение. Ръководителят на лабораторните
упражнения създава условия за активно участие на студентите в процеса на обсъждане и обобщение
на лабораторните резултати.

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит. Крайната оценка по дисциплината се формира от два
компонента: 1) резултати от текущ контрол върху упражненията; и 2) резултати от писмения изпит.
Крайната оценка се изчислява по следната формула:
25% от средната оценка на упражненията + 75% от оценката от семестриалния тест.
Писмените работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
изпита.

Език на преподаване
Преподаването се извършва на български език

Изготвил описанието

Доц. д-р Ваня Лекова.......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
България 4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 24; Централа: (032) 261 261
Декан: (032) 261 402 факс (032) 261 403 e-mail: chemistry@uni-plovdiv.bg

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Oбща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Професионално направление (на курса)
4.2. Химически науки
Специалност
Хранителна химия (задочно обучение, неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
Неорганична химия
Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Магистър
Година на обучение
първа
Семестър
I
Брой ECTS кредити
8
Име на лектора
Доц. д-р Ваня Лекова
1

Учебни резултати за курса
Анотация
Курсът по Неорганична химия има за цел да запознае студентите с основни свойства на
атомите на химичните елементи и техните съединения, да покаже връзката между строеж и свойства
и да формира у тях практически умения. Свойства на химичните елементи и техните съединения са
разгледани въз основа на съвременните представи за строежа на атома и природата на химичната
връзка. В теоретичната част на курса са включени последните препоръки на IUPAC (2005) за
наименуване на неорганични киселини и техни производни. Лабораторните упражнения са основани
на лекционния материал и изграждат у студентите система за експериментално получаване и
изследване на свойствата химичните съединения, както и умения да анализират експерименталните
резултати. Теоретичните и практически знания и умения, получени в курса, са основа за усвояване на
материала в химичните дисциплини, изучавани в магистърската програма.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения
2. Ще могат:
 Да правят връзка между строеж и свойства на неорганичните съединения;
 Да определят свойствата на атомите на даден химичен елемент в зависимост от мястото му в
периодичната система;
 Да определят химичните отнасяния на оксида и хидроксида на даден химичен елемент в
зависимост от мястото му в периодичната система;
 Да определят химичните отнасяния на оксидите и хидроксидите на d-елемент в зависимост
от степента му на окисление в тях;
 Да извършват изчисления и основни химични операции, свързани със синтез на неорганични
вещества;
 Да извършват изчисления по химични уравнения;
 Да описват проведените експерименти;
 Да анализират експерименталните резултати.

Начин на преподаване
Аудиторно: 50 ч.
 Лекции (20 часа)
 Лабораторни упражнения (30 часа)

Извънаудиторно: 190 ч
 Самостоятелна подготовка
 Курсова работа
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
 Студентите трябва да владеят материала по Основи на химията, изучаван в магистърската
програма.

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с камини, работни плотове, сушилни шкафове, спиртни лампи, котлони,
вакуум помпи, електрически и механични везни и пр.
 Съдове (стъклени, порцеланови, метални и пластмасови), пособия и прибори за провеждане на
лабораторни упражнения по химия
 Реактиви

Съдържание на курса
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. В лекциите са
разгледани теоретичните основи на съвременната неорганична химия на елементите и техните
съединения. Свойствата на атомите на химичните елементи и техните съединения са разгледани по
2

групи от периодичната система, като е спазена последователността в изграждането на електронната
обвивка на атомите на химичните елементи. Лабораторните упражнения включват теми от
лекционния курс върху получаване и изследване на свойствата на химичните съединения

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Неорганична химия
Тема
Водород
Обща характеристика. Свойства, разпространение и получаване. Съединения на
водорода. Приложение
Алкални метали
Литий (Li), Натрий (Na), Калий (K), Рубидий (Rb), Цезий (Cs), Франций (Fr) – обща
характеристика на групата. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение
2-ра група на периодичната система
Берилий (Ве), Магнезий (Mg), Калций (Са), Стронций (Sr), Барий (Ва), Радий (Ra) – обща
характеристика на атомите. Свойства на простите вещества. Разпространение.
Получаване. Химични съединения. Приложение
13-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
14-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Съединения.
Приложение
15-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
16-та група на периодичната система
Обща характеристика на групата. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
17-та група на периодичната система
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение
18-та група на периодичната система
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Съединения. Приложение
Блок на преходните елементи (3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, 10-та, 11-та и 12-та
групи на периодичната система)
Обща характеристика. Разпространение. Получаване. Химични съединения.
Приложение. Особености на 1-ви, 2-ри и 3-ти преходен ред
Общ брой часове:

Брой
часове
2

2

2

2

2

2

2

2

1
3

20

3

Б/ Упражнения по Неорганична химия
тема

часове

Тема I. 1 група на периодичната система
1. Взаимодействие на натрий с вода
2. Свойства на натриев хидроксид
3. Свойства на натриев пероксид

3

Тема II. 2 група на периодичната система

3

1. Взаимодействие на магнезий с вода
2. Взаимодействие на магнезий с разтвор на амониеви соли
3. Свойства на бариев пероксид
Тема III. 13 група на периодичната система
1. Взаимодействие на алуминий с киселини и основи
2. Получаване и свойства на алуминиев хидроксид
3. Хидролиза на алуминиеви соли
Тема IV. 14 група на периодичната система
1. Получаване и свойства на въглероден(IV) оксид
2. Изследване на свойствата на оловото
3. Съединения на олово(ІІ)
4. Съединения на олово(ІV)
Тема V. 15 група на периодичната система
1. Получаване на амоняк
2. Свойства на амоняк
3. Получаване и свойства на азотиста киселина
4. Свойства на азотна киселина

3

Тема VI. 16 група на периодичната система
1. Окислително-редукционни свойства на водороден пероксид
2. Взаимодействие на метали с разредена сярна киселина
3. Качествени реакции, доказващи наличието на сулфитен и сулфатен аниони
Тема VII. 11 и 12 групи на периодичната система
1. Взаимодействие на мед с концентрирана азотна киселина
2. Получаване и свойства на меден(ІІ) хидроксид
3. Получаване на основен меден карбонат
4. Свойства на цинк
5. Получаване и свойства на цинков(ІІ) хидроксид
Тема VIII. 6 групи на периодичната система
1. Получаване на хромен(ІІІ) оксид
2. Получаване и свойства на хромен(III) хидроксид
3. Окислителни свойства калиев дихромат
4. Получаване на калиев хромат от калиев дихромат
Тема IХ. 7 групи на периодичната система
1. Получаване и химични свойства на манганов(ІІ) хидроксид
2. Влияние на средата върху окислителните свойства на перманганатния йон
3. Окислителни свойства на манганов(VІІ) оксид
Тема Х. 8 групи на периодичната система
1. Отнасяния на желязото към киселини
2. Характерни реакции за Fe(II) и Fe(III)
3. Получаване и свойства на железен(II) хидроксид
4. Получаване и свойства на железен(III) хидроксид
Общ брой часове:

3

3

3

3

3

3

3

30

4

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да се запознаят самостоятелно с предстоящото лабораторно упражнение: в
теоретичен аспект - за същността на знанията, които са в основата на опитите, в методично
отношение - за химичните операции, необходими за тяхното изпълнение. В самостоятелната си
работа, студентите се подпомагат с консултации от лектора на курса и ръководителя на
лабораторните упражнения.

Библиография
Автор

Заглавие

А. Димитров

Неорганична химия II част

Д. Лазаров

Неорганична химия

И. Дуков

Неорганична химия
Химия на елементите

Ес принт, София

2007

E. Киркова

Химия на елементите и техните
съединения

УИ „Св. Климент
Охридски"

2013

И. Костова

Обща и неорганична химия

В. Лекова, К. Гавазов, А.
Димитров

Ръководство за решаване на задачи по
обща и неорганична химия

Д. Шрайвер, П. Эткинс
Д. А. Князев,
С. Н. Смарыгин
Т. И. Хаханина,
Н. Г. Никитина,
В. И. Гребенькова
Адаптирането на
номенклатурата към
български език е под
общата редакция на
проф Христо Баларев

Неорганическая химия том 2

„СОФТРЕЙД“
София
Пловдивско
университетско
издателство,
Пловдив
„Мир”, Москва

Неорганическая химия

Юрайт

2012

Неорганическая химия

Юрайт

2010

Ebbing Gammon

General Chemistry

James E. House

Inorganic Chemistry

Номенкратура по неорганична химия.
Препоръки на IUPAC 2005

Издателство
Пловдивско
университетско
издателство
УИ „Св. Климент
Охридски"

Академично
издателство
”Проф. Марин
Дринов”, София
Houghton Mifflin
Company, Boston
New York
Elsevier

Година
1999
2015

2016

20019
2004

2009

2009
2008

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът по Неорганична химия включва лекции и лабораторни упражнения. Лабораторните
упражнения са задължителни. Те включват обяснение на експерименталните задачи, самостоятелно
изпълнениe на експерименталните задачи, обсъждане и анализ на получените резултати.
Ръководителят на лабораторните упражнения създава условия за активно участие на студентите в
процеса на решаване на задачи, за обсъждане и обобщение.

Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с писмен изпит, включващ всички теми от учебната програма.
Оценява се и работата на студентите по време на лабораторните упражнения.

5

Крайната оценка по дисциплината се формира от два компонента: 1) резултати от работата на
студентите на упражненията и 2) резултати от писмения изпит.
Крайната оценка се изчислява по следната формула: 25% от оценката на упражнения + 75% от
оценката от писмения изпит.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се
запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на провеждане на
семестриалния изпит.
Език на преподаване
Преподаването се извършва на български език.

Изготвил описанието

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

УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Органична химия
Професионално направление
4.2 Химически науки
Специалност
Хранителна химия (задочно обучение, неспециалисти)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
ОРГАНИЧНА ХИМИЯ

Код на курса

Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
магистър
Година на обучение
първа
Семестър
I
Брой ECTS кредити
14
Име на лектора
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе

Учебни резултати за курса
Анотация
Целта на лекционния курс по органична химия е да даде на студентите основни
познания за номенклатура, структура и реактивоспособност на органичните съединения и
методите за получаването им. Усвояването на различните класове органични съединения и
закономерностите на които се подчинява тяхната реактивоспособност, налага първоначална
теоретична подготовка по основните принципи за изясняване структурата и химичните
връзки в органичните съединения. Дават се кратки познания механизмите на основните
типове реакции с оглед по- пълното вникване в тяхната същност. Наред с основната задача усвояване на най-общите принципи и знания по органична химия, в курса се засяга и ролята
на тази наука като основа за изучаване на природни съединения, биологичноактивни и
лекарствени вещества, биохимия. Лабораторните упражнения имат за цел придобиването на
практически навици при работата с органични съединения. В тях са включени лаборатории
задачи за усвояване на основните методи за разделяне и пречистване на органични
вещества, както и изследване на свойствата и поредица химически превръщания и синтези с
тях.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Задълбочено теоретичните основи на съвременната структурна теория.
 Стоежа и свойствата на различните класове органични съединения
 Методите за получаване и сферите на приложение на различните класове органични
съединения.
2. Ще могат:
 да прилагат основните методи за изследване на свойствата на въглеводороди и
техните производни
 да работят с органични разтворители
 да извършват химически превръщания и синтези
 да изолират и идентифицират продукти от синтеза
 да анализират резултатите от проведените химични експерименти
Начин на преподаване
Аудиторно: 100 ч.
 Лекции (40 часа)
 Лабораторни упражнения (60 часа)

Извънаудиторно: 320 ч
 Самостоятелна подготовка
 Реферат
 Kонсултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курс по Основи на химията и
Неорганична химия.
Студентите трябва да:
 Да владеят добре материалът по Органична химия, преподаван в средното училище.
 Да са запознати с основните операции в химическата лаборатори.

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Химия и технология на ароматично-вкусови продукти, Функционални храни
Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за провеждане на органичен синтез и
пречистване и изолиране на вещества, в това число: поточна система за деионизирана
вода; дестилатор
 нагревателни уреди; индивидуални комплекти за провеждане на дестилация; реактиви
за синтез с клас “химически чисти”.
 2 бр. аналитични везни (с точност до 10-4g) и 2 техн. везни.
 Препараторна лаборатория за подготовка на индивидуални задачи за практическите
занятия на студентите.
 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за дестилация и синтез.

Съдържание на курса
Курсът по “Органична химия” включва теретична, систематична част и приложна част.
Последователно се разглеждат теориите за строежа и реактивоспособността на органичните
съединения, стереоизомерия, електронни ефекти, реактанти и механизми на органичните
реакции. Систематичната част на лекционния курс е изградена върху функционалната
класификация на органичните съединения. Основно са застъпени класовете въглеводороди,
кислород- и азот- съдържащи производни. За всеки клас съединения е представена
номенклатура, изомерия, структура и реактивоспособност, химични свойства и методи за
получаване.
Лабораторните упражнения включват основните методи за пречистване и разделяне
на органичните вещества, извършването на поредица химически превръщания и синтези с
тях, както и изследване на свойствата на основни функционални групи в класовете
въглеводороди и техни производни.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции
Тема
1. Класификация на органичните съединения. Номенклатура. Състав на органичните
съединения - качествен и количествен елементен органичен анализ и емпипични
фармули. Молекулна маса и молекулни формули. Структурна теория - основни
положения и съвременно състояние. Структурни формули. Функционални групи.
Изомерия.

часове

2. Природа на химичната връзка. Електорнна конфигурация и атомно орбитален модел
на въглеродния атом - хибридизация и насоченост на валенциите. Квантово-химично
описание на прости и сложни изолирани връзки. Молекули със спрегнати сложни
връзки. Метод на резонанса за описване на органични молекули с делокализирана
електронна платност. Резонансна енергия. Теория на молекулните орбитали -основни
положения и приложения. Характеристика на ковалентните връзки /С-С и С-Н/ дължина, енергия, полярност и поляризуемост. Индукционен и резонасен
/мезомерен/ ефект
3. Пространствена структура на органичните съединения. Молекулни модели и
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стереохимични формули. Конфигурация на органичните молекули. Молекулна
симетрия. Елементи на симетрия. Хиралност. Асиметричен въглероден атом.
Стереохимични номенклатури -относителна и абсолютна (R,S-номенклатура).
Енантиомерия. Оптическа активност. Стереоизомерия при съединения с повече от
един асиметричен въглероден атом. Диастереомерия: - и --диастереомери.
Рацемични форми - видове и методи за разделяне.
4. Органични реакции - класификация. Реагенти и субстрати. Термодинамика и кинетика
на органичните реиакции. Механизъм на органичинте реакции. Теория на преходното
състояние. Термодинамичен и кинетичен контрол. Нуклеофилни и електрофилни
реагенти - реактивоспособност и получаване
5. Наситени въглеводороди (алкани). Номенклатура и изомерия. Конформационна
изомерия. Методи за получаване - промишлени /крекинг/ и лабораторни.
Реактивоспособност. Окисление. Радикалови реакции -стабилност на радикалите.
Механизъм на SR - реакции на халогениране, нитриране, сулфониране. Циклоалкани класификация и номенклатура. Методи за получаване. Стабилност на циклоалкани с
малка и средна големина на пръстена. Конформация и изомерия при циклоалканите.
Химични свойства на циклоалканите - хидриране, взаимодействия с НХ, Х2, сярна
киселина.
6. Халогенопроизводни на въглеводородите. Класификация и номенклатура. Изомерия.
Методи за получаване: хомолитично халогениране на алкани, присъединяване на
халогеноводрод към алкени, взаимодействие на алкохоли с халогеноводороди, с
фосфорни халогениди и тионил хлорид. Реакции на нуклеофилно заместване при
халогенопроизводните на алканите - механизъм на моно и бимолекулно заместване.
Стереохимия на SN реакции. Зависимост на SN реакциите от структурата на субстрата,
нуклеофилността на реагента, природата на напускащата група.
7. Елиминиране - Е1 и Е2 механизъм. Стереохимия на елиминиране. Относителни
скорости на SN1 и Е1 реакции. Нуклеофилност и основност. Конкуренция между
реакциите на елиминиране и нуклеофилно заместване. Реакции на
халогенопроизводни с метали. Реакция на Вюрц. Получаване и свойства на
органомагнезиеви съединения.
8. Алкени. Номенклатура, структура, изомерия. Методи за получаване: дехидратация на
алкохоли, дехидрохалогениране на халогеналкани, дехалогениране на 1,2-дихалоген.
Механизъм и стереохимия на елиминиране (Е1 и Е2). Стереоселективност. Правила на
Зайцев и Хофман.
9. Реактивоспособност на алкените. Механизъм на електорфилни, нуклеофилни и
радикалови присъединителни реакции. Зависимост между структура и
реактивоспособност. Стереохимия на електрофилно присъединяване. Реакции на
каталитично хидриране, присъединяване на Х2, НХ (правило на Марковников), сярна
киселина, хидратация. Окисление на алкените- хидроксилиране, епоксидиране,
озонолиза.
10. Алкини и циклоалкини. Структура и номенклатура. Методи за получаване:
дехидрохалогениране на дихалогенпроизводни и винилхалогевиди, алкилиране на
ацетилен, димеризация на 1-алкини. Стабилност на тройната връзка. Физични
свойства и спектрална характеристика. Механизъм на реакциите на хидриране.
Механизми на присъединяване на НХ, Х2, хидратация (реакция на Кучеров).
Киселинни свойства на алкините.
11. Алкадиени и полиени. Класификация, номенклатура и изомерия. 1,2-Диени /алени/.
Получаване и свойства - присъединяване на Х2, НХ, хидратация, изомеризация. 1,3Диени/спрегнати диени/. Конформация. Получаване на бутадиен и изопрен. Свойства
- присъединяване на Н2, Х2, НХ (1,3- и 1,4-присъединяване). 1,2- и 1,4-присъединяване.
12. Ароматни въглеводороди (арени). Едноядрени арени. Бензен и производните му изомерия и получаване. Молекулно орбитален и резонансен модел на бензен.
Енергия на делокализация (ароматизация). Свойства. Механизъм на SE реакции.
Нитриране, сулфониране, алкилиране, ацилиране и халогениране на бензен.
Ориентация на SE заместване при моно- и дизаместени производни на бензена.Ипсо
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реакции. Нуклеофилни реакции при бензенови производни. Ароматни
въглеводороди с некондензирани ядра и ароматно-алифатни въглеводороди получаване и свойства.
13. Полициклични бензоидни въглеводороди (многоядрени арени) и други
полициклични полиени. Класификация и номенклатура. Многоядрени арени с
кондензирани ядра - нафтален, антрацен, фенантрен - получаване и свойства. Енергия
на делокализация и реактивоспособност. Реакции на електрофилно заместване,
хидриране, окисление, присъединителни реакции. Критерии за ароматност.
14. Хидроксилни производни на въглеводородите. Номенклатура. Алкохоли. Дву- и
многовалентни алкохоли. Структура, физични и спектрални свойства. Киселинно основни свойства. Фактори влияещи върху рКа стойностите им: електронни,
пространственни. Методи за получаване на алкохоли : хидратация на алкени,
хидролиза на алкилхалогениди, реакции на карбонилни съединения с органометални
съединения и хидриране, и др. Реактивоспособност на алкохолите - химични
свойства. Получаване на алкоксиди. Естери на алкохолите с неорганични съединения:
фосфорни халогениди, тионил хлорид - механизъм. Окисление на алкохолите.
Хромови реагенти като окислители. Окисление с йод - халоформена реакция.
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15. Ароматни (феноли, бензеноли) и мастно ароматни алкохоли. Номенклатура.
Получаване - ипсо реакции, кумолов метод за получаване на фенол, алкално стапяне
на аренсулфонови киселини, хидролиза на арендиазониеви соли. Физични сойства и
спетрална характеристика. Киселинно-основни свойства на фенолите - сравнение с
мастни алкохоли. Химични свойства - електрофилни реакции в ароматното ядро
(нитриане, халогениране, сулфониране, алкилиране); взаимодействие с
формалдехид, окисление и др.

1

16. ЕТЕРИ. Номенклатура. Структура и изомерия, физични и спектрални свойства.
Получаване на етери чрез нуклеофилни заместителни реакции (реакция на
Уилямсон), получаване на циклични етери чрез вътрешно-молекулни Уилямсонви
синтези-скорост на циклизацията в зависимост от големината на пръстена. Химични
свойства на циклични и нециклични етери.

1

17. АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ. Номенклатура. Електронна структура на карбонилната група. 2
Общи методи за получаване: окисление или дехидратиране на алкохоли, хидратация
на алкини, озонолиза на алкени, оксосинтез. Реакции на нуклеофилно
присъединяване към карбонилния С-атом- фактори влияещи върху реакциите в
зависимост от вида на нуклеофила. Механизъм на взаимодействията с комплексни
хидриди, органометални съединения. Механизъм на реакции с вода, алкохоли.
Нуклеофилно присъединяване на амини, хидроксиламин, хидразин, циановодород.
Окисление и редукция на карбонилни съединения. Киселинност на водородни атоми
при -С-атом спрямо карбонилната група. Кето-енолно равновесие при карбонилни
съединения с -СН-атоми. Алдолни реакции при алдехиди и кетони - механизъм,
видове, примери. Бензоинова и Каницарова реакции.
18. НЕНАСИТЕНИ И ДИКАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ. Взаимодействия с халогеноводород, с
алкохоли, циановодород, гринярови реагенти. Реакция на Михаел. Окисление и
редукция. 1,2-Дикарбонилни сединения - получаване и свойства; Бензилова
прегрупировка, вътрешно молекулна Каницарова реакция. 1,3-Дикарбонилни
съединения - представители, получаване. Кето-енолна тавтомерия при тях. Свойствареакции с електрофили и нуклеофили.
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19. МАСТНИ И АРОМАТНИ МОНОКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ. Номенклатура и изомерия.
Физични и спектрални свойства. Методи за получаване: окисление на алкани, алкени,
алкохоли, алдехиди и ароматни въглеводороди; от органометални съединения;
хидролиза на нитрили. Киселинно-основни свойства на карбоксилните киселинивлияние на въглеводородния остатък. Реактивоспособност на карбоксилната група.
Механизъм на присъединяване-елмминиране и неговото катализиране от основи и

2

киселини. Заместване при -въглероден атом в киселините и декарбоксилиране:
халогениране (реакция на Гел-Фолхард-Зелински), окисление (реакция на Хунсдикер).
Електрофилни заместителни реакции при ароматни киселини. Представители и
значение на висши мастни киселини.
20

ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДНИ НА КАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ Киселинни
халогениди - методи за получаване. Свойства - реакции на хидролиза, алкохолиза и
аминолиза. Карбоксилни анхидридии - методи за получаване. Свойства - реакции на
нуклеофилно присъединяване-елиминиране: хидролиза, алкохолиза, аминолиза.
Взаимодействие с ароматни алдехиди - Перкинова реакция. Естери - номенклатура,
получаване. Механизъм на киселинно катализирана естерификация. Реакции:
взаимодействие с амини, с алкохоли (преестерификация). Енолизация при естерите.
Клайзенови кондензации. Амиди - номенклатура, методи за получаване. Киселинноосновни свойства. Хидролиза. Хидриране, дехидратация до нитрили.
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21. ДИКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ И ПРОИЗВОДНИ ПО ВЕРИГАТА . Представители оксалова, малонова, янтърна, адипинова, фталова и терефталова киселини. Структура
и свойства. Отнасяния при нагряване. Малонови синтези. Синтез на карбоксилни
киселини с помощта на малонов естер. Реакции на Кновенагел, Радионов и Михаел.
Халогенкарбоксилни киселини. Киселинно-основни свойства. Реактивоспособност на
халогена - заместване с хидроксилна, цианова и амино група. Хидроксикарбоксилни
киселини - представители. Методи за получаване. Реакции на Иванов и Реформатски.
Дехидратация - образуване на лактиди и лактони. Оксокиселини. Представители.
Кето-енолна тавтомерия. Киселинни свйства на -водородни атоми (СН-киселинност).
Приложение на ацетоцетовия естер за синтез на кетони и карбоксилни киселини.

1

22. ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА АЗОТА - АМИНИ. Класификация, номенклатура, методи
за получаване: взаимодействие на халогеналкани с амоняк и амини ( по Хофман),
метод на Габриел, хидриране на нитросъединения, нитрили, амиди. Структура и
киселинно-основни свойства. Влияние на въглеводородния остатък върху основността
на амините. Образуване на кватернерни амониеви соли. Разпадане на кватернерни
амониеви соли (Хофманово елиминиране до алкени). Свойства - реакции на
алкилиране, ацилиране, взаимодействия с карбонилни и карбоксилни съединения.
Отнасяния спрямо азотиста киселина. Окисление на амините.

2

26. АЗО- И ДИАЗОСЪЕДИНЕНИЯ. ДИАЗОАЛКАНИ Структура, получаване на диазометан.
Свойства - взаимодействие с алкохоли, кетони, ацил халогениди. Арилдиазониеви
соли. Получаване и структура. Свойства - заместване на диазогрупата с водород,
хидроксилна група, реакция на Зандмайер. Електрофилни реакции на диазониеви
соли - купелуване с ароматни амини, феноли.

1

27. АМИНОАЛКОХОЛИ, АМИНОФЕНОЛИ И АМИНОКИСЕЛИНИ. Видове, структура и
номенклатура. Методи за получаване. Киселинно-основни свойства. Алкилиране и
ацилиране. Представители - моно- ди- и три-етаноламини, холин, адреналин,
аминофенол. Свойства. Аминокарбоксилни киселини. Класификация и номенклатура.
Природни
-аминокарбоксилни
киселини.
Киселинно-основни
свойства.
Изоелектричен пункт и електрофореза. Реакции: алкилиране, ацилиране,
естерификация,
декарбоксилиране.
Нинхидринова
реакция.
Ароматни
аминокарбоксилни киселини.

1

28. ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ. Класификация и номеклатура на петчленни пръстени
с един хетероатом: фуран, тиофен и пирол. Методи за получаване. Структура и
ароматен характер. Основни и киселинни свойства. Електрофилни заместителни
реакции при тях: нитриране, сулфониране, халогениране, ацилиране.
Присъединителни реакции. Окисление. Природни представители: хемоглобин,
хлорофил, фурфурал. Индол - структура, ароматен характер, свойства. Киселинноосновни свойства на индола. Получаване на индоли - метод на Фишер. Индоксил.

1

Индиго - структура и синтез.
29. ШЕСТЧЛЕННИ ПРЪСТЕНИ С ЕДИН ХЕТЕРОАТОМ – ПИРИДИН, ХИНОЛИН. Пиридин:
структура, производни, получаване; киселинно - основни свойства; реакции хидрироне, окисление, нуклеофилно и електрофилно заместване. Алкалоиди разпостранение и значение. Хинолинови и изохинолинови алкалоиди представители, структура, получаване и свойства.

1

30. ВЪГЛЕХИДРАТИ. Класификация. Монозахариди - номенклатура, структура и
стереоизомерия (установяване на конфигурацията им). Представители: глюкоза,
маноза, галактоза и фруктоза. Оксо-цикло тавтомерия. Свойства - реакции спрямо
карбонилната и хидроксилни групи - образуване на оксими, цианхидрини, озазони,
гликозиди. Окисление и редукция. Епимеризация. Витамин С - структура, свойства,
значение. Дизахариди - структура. Представители - малтоза, захароза, лактоза,
целобиоза - структура и свойства.

2

Общ брой часове:

40

Б/ Лабораторни упражнения
тема
1. Лабораторна техника. Методи за пречистване и идентифициране на органичните
вещества
Лабораторни съдове и апарати.
Физико-химични процеси и необходимата за тях апаратура.
Прекристализация. Сублимация.
Определяне температура на топене.
2. Методи за пречистване и идентифициранена органичните вещества. Дестилация.
Дестилация с водна пара – пречистване на анилин
Дестилация при атмосферно налягане.
3. Въглеводороди - методи за получаване, свойства.
Алкани – представители, свойства – окисление
Бензен – физични и химични свойства, нитриране с нитрирна смес
Получаване на мета-динитро бензен
4. Свойства и методи за получаване на халогенопроизводни на въглеводородите.
Нуклеофилни заместителни реакции при халогенопроизводните. Феноксиоцетна
киселина.
5. Алкохоли и феноли
Киселинни свойства на алкохоли феноли – взаимодействие с натрии и натриева основа
Получаване на фенол от анилин.
6. Карбонилни съединения.
Kачествени реакции за алдехидна група.
Реакции на окисление и редукция.
Получаване на уротропин.
Получаване на дибензилиденацетон.
7. Карбоксилни производни.
Получаване на бутилацетат.
Получаване на канелена киселина.
8. Реакции на ацилиране.
Получаване на аспирин.
9. Въглехидрати – получаване на пента ацетил глюкоза.
ОБЩО:

часове
6

6

6

6

6

6

2x6

6
6
60 часа

В/ Самостоятелна подготовка:
В края на всяко упражнение студентите получават задачи за самостоятелна работа, които се
проверяват и дискутират по време на следващото упражнение.
Студентите трябва да разработят реферат, включващ информция за приложение на
представители от клас съединения, залегнали в учебната програма. Индивидуалните теми за
всеки студент се предоставят от асистента в началото на семестъра. Реферата се предава в
писмен вид до определена дата през сесията.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като класическа лекция с елементи на
мултимедийна пезентация, което позволява студентите да следят и активно участват в
извеждането на химичните уравнения.
Лекциите са придружени и с практически курс - упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за синтез,
пречистване, изолиране и идентифициране под методическото ръководство на асистентите
по органична химия.
Упражненията по Органична химия са задължителни. Занятията включват:





Теоретична част
експериментална част – работа в екип
изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на задачата.
Упражнението е изпълнено, ако студентите са получили, изолирали и идентифицирали
целевия продукт.
В рамките на курса има планирана самостоятелна работа по изготвяне на реферат
(работа с химическа литература).
Всички учебни материали (лекционен курс; протоколи за упражнения; справочници с данни,
необходими за решаване на практическите задачи, както и помощни материали за
самостоятелно подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с изпит – тест и задачи, включващи всички теми от учебната
програма.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от
практическите упражнения; резултати от самостоятелна работа - реферат и резултати от
крайния тестови изпит.
Оценката се изчислява по следната формула:
20% от оценката на упражнения + 20% от реферат + 60% от оценката от семестриалния
изпит.
Студентите имат право да се информират за резултатите от писмените си работи и да се
запознаят с мотивите за поставената оценка.
Всички писмени работи (изпитни тестове) се съхраняват в продължение на 1 година
от датата на провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български/ Английски
Изготвил описанието

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе.......................
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Учебни резултати за курса
АНОТАЦИЯ
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите от
специалност “Хранителна химия” за основните природни и биологичноактивни органични
съединения. Дисциплината представлява естествено продължение на лекционните курсове
по Органична химия и е максимално съобразена с познанията на студентите по химия. При
изложението се засягат и въпроси, свързани с протичащите в живия организъм процеси
при усвояване на въглехидрати, белтъчини и мазнините.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Строежа, структурата, свойствата и разпространението на различните представители
на биологичноактивни съединения
 Основните области на приложение на природните биологичноактивни съединения.
 Основните пътища за синтеза им.
2. Ще могат:
 Да изолират и доказват структури на различни природни и биологичноактивни
съединения.
 Да прилагат основните методи за изследване свойствата на природните съединения.
Начин на преподаване
Аудиторно: 20 ч.
 Лекции (20 часа),
 Лабораторни упражнения (20 часа)

Извънаудиторно: 110 ч.
 Самостоятелна подготовка
 Консултации

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Органична химия.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Студентите трябва успешно да са завършили курса по Органична химия.
 Да са запознати със свойствата на основните класове органични съединения и
областите на тяхното приложение.
Препоръчани избираеми програмни компоненти

Техническо осигуряване на обучението
 Лаборатории, снабдени с оборудване и реактиви за изолиране и анализ на биологично
– активни вещества , в това число: поточна система за дейонизирана вода; нагревателни
уреди; индивидуални комплекти за провеждане на титриметричен анализ, електронни
аналитични везни.
 Индивидуални комплекти лабораторна стъклария за експерименти с биологично-активни
вещества
 Спектрофотометри 1 бр.
 Регулируем електронен инкубатор
2

Съдържание на курса
Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за
основните природни и биологичноактивни органични съединения. В курса се разглеждат
четирите основни типа съединения в живите организми: белтъци, полизахариди, липиди,
нуклеинови киселини и витамини. Във всяка една от групите се разглеждат последователно
мономерите, олигомерите и съответните полимери. Обърнато е внимание на химичните
свойства на изучаваните съединения, както и на методите за техния синтез. В хода на
упражненията студентите придобиват практически умения и знания за получаване и анализ
на упоменатите по-горе групи от биологично важни съединения.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции Биоорганична химия
1

2

4

5

6

7

9

Аминокиселини. Класификация. Стереохимия. Киселинно-основни
свойства. Химични свойства на аминокиселините. Пептиди. Аналози
на аминокиселините. Белтъци. Равнища на организация в
белтъчните молекули. Начини за определяне на аминокиселинната
последователност. Денатурация
Въглехидрати.
Класификация.
Фишерови
проекции
при
въглехидратите.
D,L-система.
Алдотетрози.
Алдопентози.
Алдохексози. Циклични форми на въглехидратите. Фуранозни и
пиранозни форми. Мутаротация. Кетози. Дезоксизахариди.
Аминозахари. Странично разклонени въглехидрати. Гликозиди.
Дизахариди.
Полизахариди.
Структурно
определяне
на
въглехидратите – редукция, окисление. Озазони. Епимеризация,
изомеризация, ретро-алдолни реакции. Алкилиране, ацилиране на
хидроксилните групи във въглехидратите. Перйодно окисление на
въглехидратите.
Нуклеозиди.
Нуклеотиди.
Нуклеинови
киселини.
ДНК
последователност. Взаимодействия на азотните бази в нуклеиновите
киселини. Реализация на генетичната информация в клетката.
Репликация, транскрипция, транслация. Ензими, участващи в
репликацията на ДНК. Регулация на генната експресия. Генетичен
код, генетична информация. Рибозоми. Етапи в синтеза на белтъка.
Обща характеристика на ензимите. Химична природа. Механизъм на
ензимното действие. Активен център. Специфичност на ензимното
действие. Кинетика на ензимните реакции. Уравнение на МихаелисМентен. Влияние на киселинността върху активността на ензимите.
Видове липиди. Триацилглицериди. Сравнително разглеждане на
палмитинова, стеаринова, олеинова, и линолова киселини.
Фосфоацилглицероли. Лецитин и кефалин, структура. Сфинголипиди:
сфингозин и сфингомиелин, струтура. Стероиди, стеран, структура.
Холестерол, структура. Терпени.
Витамини. Класификация. Водоразтворими витамини като ензимни
кофактори. Роля при аминокиселинната обмяна (витамин В6), при
окисление на мастни киселини (витамин В12), хипо- и
хипервитаминози (витамин А, Д и др.). Обмяна.
Общо:

4 часа

2 часа

3 часа

3 часа

3 часа

3 часа

2 часа

20 часа
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Форми на текущ контрол:
Текущият контрол се провежда в рамките на упражненията и се състои в решаване на задачи
по материала и защита на реферат.

Б/ Упражнения по Биоорганична химия
Тема
Техника на безопасната работа.
1. БЕЛТЪЦИ И ВЪГЛЕХИДРАТИ
1.1 Разделяне на албумини и глобулини въз основа на различната им
разтворимост. Хидролиза на протеин.
2.ЕНЗИМИ
2.1 Определяне на диастазна активност.
3. ЛИПИДИ
3.1 Изолиране на лецитин. Доказване преснота на животински мазнини.
Изследване на мазнините за гранивост.
4. НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
4.1 Спектрофотометрична оценка на нуклеинови киселини от листна маса.
5. ВИТАМИНИ. Биологично-активни съединения
5.1. Качествени реакции за доказване на някои витамини.
5.2. Изолиране и качествено определяне на катехини от чай.
Общо:

Часове
1
4

3
4

3
2
3
20

Библиография
Автор
С. Николова
Lehninger
Г. Петров

Заглавие
Свитък лекционен курс - MS
PowerPoint електронна версия
Prinicples of biochemistry, 7nd
edition
Органична химия

Ангелов, А., Гачев, Е.,
Данчева, К., Кръшкова, А.,
Николов, Т., Сираков, Л.
И. Пищийски, Т. Иванова

Биохимия за медици и
стоматолози

Е.С. Северин, Т.Л.
Алейникова, Е.В. Осипов,
С.А. Силаева
Dennis R. Ferrier

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ

H. P. Cajera, S. V. Patel, B.
A. Golaklya
D. M. Vasudevan, S.
Sreekumari, Kannam
Vaidyanathan

Fundamentals of Biochemistry

Биохимия

Biochemistry, 6th edition

Textbook of biochemistry for
medical students, 6th edition

Издателство
-

Година
2019

Freeman&Co

2014

УИ “Св. Кл.
Охридски”
УИ “Св. Климент
Охридски”

2006

Унив. Издаделство
на УХТ Пловдив
Медицинское
информационное
агентство, Москва
Lippincott
Williams&Wilkins
International Book
Distributing Co.
Jaypee brothers
medical publishers
(P) LTD

2006

1995

2008

2014
2008
2011

4

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, което
позволява студентите да получават нагледна представа за разглеждания теоретичен
материал.
Лекциите са придружени и с практически курс – упражнения, провеждани в
обзаведени за целта учебни лаборатории. По време на лабораторните упражнения
студентите усвояват нужните за успешната им реализация практически умения за
извършване на анализ под методическото ръководство на асистентите по Биоорганична
химия.
Упражненията по Биоорганична химия са задължителни. Занятията включват:
 експериментална част – индивидуални аналитични задачи
 изготвяне на протокол, съдържащ описание на проведения експеримент и резултата,
получен при изпълнение на индивидуалната задача.
Всички учебни материали (лекционен курс в електронен формат; протоколи за
упражнения; справочници с данни, както и помощни материали за самостоятелно
подготовка по дисциплината) са достъпни за студентите.
Методи и критерии на оценяване
Дисциплината приключва с изпит, включващ всички теми от учебната програма.
Крайната оценка по дисциплината се формира от резултатa от крайния изпит.
Всички писмени работи се съхраняват в продължение на 1 година от датата на
провеждане на семестриалния изпит.
Език на преподаване
Български /Английски
Изготвил описанието
Доц. д-р Стоянка Николова .............................................
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Penrenue:
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14.

I,lsaHos)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за прием за ОКС „магистър“ в Химическия факултет
през учебната 2021/2022 година
Магистърска програма

Форма на обучение

Прием

Държавна поръчка
1.3 Педагогика на обучението по ...
Обучението по химия в училище

редовно (2 семестъра)

10

Хранителна химия

редовно (2 семестъра)

10

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

7

4.2 Химически науки

Платено обучение
1.3 Педагогика на обучението по ...
Обучението по химия в училище

редовно (2 семестъра)
задочно (2 семестъра)

Обучението по химия в училище

задочно (4 семестъра)

за неспециалисти
4.2 Химически науки
Спектрохимичен анализ

задочно (2 семестъра)

Химия и екология

задочно (2 семестъра)

Химия и екология

задочно (4 семестъра)

за неспециалисти
Хранителна химия

задочно (2 семестъра)

Хранителна химия

задочно (4 семестъра)

за неспециалисти
Фармацевтична химия

[o

,,{ou. A-p Becenun Kueron

,{erau xa Xr,ruuvecru @arylrer
npu IIY ,,fI. Xurenaapcru"

fhonasr

AOKJIAA
or .qorl. A-p Bans Jlerosa
Prr<oso.qfirer Kareapa

O6ua u HeopraHr,rqua

xrrMr.r.f, c Meroar.rKa ua

o6yvenrero [o xr.rMut

YgaxaeNru AorI. KMeroe,

Morrs Aa BHecere B6tt OC ua X@ npe4,roxeur.rero Ha rareApenu, cbBer 3a o6sBrBane,
sa yre6nara 202112022

r,

B Marucrlpcxa flporprttraa ,,O6yrenuero uo

cnerlnaJrucrrr: - pedosHo o6yuetue 10 uecra 4rpxarHa rropBqxa
3a Hecrreur{aJrucrri

-

r,r

xuMlr{ n yrunuule", la

3ddouuo o6yaeuue;

3aAorrno o6y.reHue.

Ilpu,tocreuue:

flpenuc m npororon 1,,M94l18.01.2021

r

C ynaxeune:

18.01.2021 r.

/aoq. Basr Jlerosa/

rp. fhongrEn

Prxonoaurer KareApa
O6qa

r.r

Heopftlur.rrrxa xrrMlr, c MeroArrKa na o6yveuuero rro xuMu,

flpenrlc ussleveuue
oT 3aceaaHHe Ha KaTeapa

oHxMox
or

18.01.2021 r.

Ilporono,r J\! l9rl

Ha 18.01.2021 r. ce npoBeae 3aceAaH[e Ha KareApeHru c]Bsr Ha KareApa,,O6rIa
xr.rMr.r, c MqroauKa Ha

H HeopraHuqHa

o6yvenlrero no xxuru". 3ace4auxero 6e npoaegeuo s eneropoHHa cpeAa.

Cscrar ua raregpeHric crser 7.

flpucr,crrar 7: .qou a-p Baxr ,rlexosa, Aou. a-p llerr Mapuuoaa, m. ac. A-p fropaaura CreQauoea, m.
ac..(-p AHToaHera Anreraveoa, rn. ac..4-p fa,rr Tonveaa, rn. ac. A-p Kxpx.na Crofinooa Lr rur.ac. A-p
flaser .flHes
or ,4HeBH[, peA rro r. l. Vqe6Hra Bb[pocx:
1.4. flpeg,roxerure 3a npueM ua cryaeurn sa OKC rr.rarncrsp ,,O6yqeHHero no xHMH,

flo r.

1.4.

or

B

yqxnuue".

Balr Jlexosa npeAJroxu 3a yqe6Hara 202112022 r rrpueM 3a
fiopbrrKa l0 uecra H npueM 3a 3a.rloqHo o6y'reHfle, 3a cfle\y,ur stv

AHeBHHT peA, Aou.

peloruo o6yueHue, AbpxaBHa
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HecneuuaulHcru B MarricrbpcKara nporpaua ,,O6yveHlrero no xnMt.ilt B yqHnHUre".

flpearoxeuuero 6e rroanoxeHo

18.01-2021

fhoegus

r.

Ha rJracyBaHe l-t

IpHero eAr.rHoayrxHo.

n *o*on

r*,ffiZror*

.[o ,(erana

Xi Mrr.recru rfarcynrer
upu fIY ,,f1. Xuaeu4apcru"
Ha

Tyx

AO KNAA
or .4orl. A-p Mapur ftopaauoaa Aurerona-Pouona,
Prxonogrren xareApa,,XuM*t.rHa texxoromrs"
focno4uu ,{exan,
Ha xaregpeu cssEr 6eue pa3rneaau BrrrpocsT, cBbp3arr
Marncrrpcro{ flporprMr, ,,Xpaur.rrelna xuuut" u

,,Xluut

c

o6yvexr,rero no

u ero.norss...

Cnea o6crxaane, 6e peureno aa ce npe.qroxfi ua @aryarernr,r, c6Ber.qa yrBrpAx
cJreAHrrre 6pofirur

u $opruu na o6yrenrle:

Marucmpcra nporpaMa "Xpanlrrerna xxMnq":

.
.
.

PeAoBHo o6freHr,re, ArpxaBHa

3a.qoqHo, [JrareHo o6yreaae (2

- 10 6p.;

ceuecrrpa);

Hecnequarncrlr, 3a.qorrHo o6yqeH[e (4 cerraecrrpa).

Marr.rcrrDcKa nporoarua ..Xul,ruq

r
.
.

floptura (2 ceuecrspa)

r,r

exororus":

3a4ovno o6freur.re, Arpxanua noprura (2 ceuecr.rpa)

-

7 6p.;

3a.4oqHo, [JrareHo o6yvenue (2 ceuecmpa);

Heclequa,'racrrr, 3aAoqHo o6yveuae (4 ceuecrrpa).

flpr.r-narau flperruc

21.01.2021 r.

or nporoxona

Ha KareApeHu, cbBer.

Ptrono,(urer rar. XT:
(aou. a-p M.

Koregpo "XuMu,{Ho texHononAA"
flPOTOKOII Ne 138
oT KaTeApeHO CbBeUlaHUe

flpenrc

lxec

21.01 .2021 rog.

eneKrpoHHa

ce cbcron cbBeulaHue Ha Kar. Xurrluqxa rexHonorlle,
cpeAa Ha https://meet. uni-plovd iv. neVfiT

flpucucraaxa: npo$. A-p l-. Axroea, Aoq. A-p M. Axrenoea-pouoea, goq. g-p
Flarpoxoa, rfl. ac. A-p X. [lerxoea, rn. ac. A-p O. Teneea u rn. ac. 4-p 14. Kocroea.
Olcucraaxa: 4oq. g-p Cr. Araxacoea

-

Cuaeqaxuero npeMuHa npu cneAHug
m.1 . Yqe6uu ebnpocu

AHeBeH peA:

Pasrnegax 6e eunpocur, cBbp3aH

B

l-.

B HennareH ornycK.

c

o6yvexuero no Mar[cr-bpcKu nporpaM[

,,Xpaxurenxa xuut A" u ,,Xuuug 14 eKonorufl".
Cneg o6cu4gaHe, ce peui4 Aa ce npeAfloxu xa Oarynrernrr cbBer Aa frBbpAr4
cneAHure 6pofrrr u $oprritu ua o6yvexue:
Marucrupcxa nporDaua "Xpaxutenxa xuuun":
F Pegoaxo o6yver.rrae, AbpxaBHa noprqKa (2 cerr,recrupa)

F
F

-

10 6p.;

3agovxo, nrareHo o6y.rexue (2 ceruecrrpa);
Hecnequanhcrr4, 3aAoqHo o6yvexue (4 cerrlecrupa).
Marucrupcxa nporpaMa ,,XtaMhs u exonorurq":
3agovlro o6yvexrae, AbpxaBHa nopbqKa (2 cerr,recrupa)
3a4ovuo, nnareHo o6yvenue (2 cervrecrupa);
Hecnequanucrt4, 3aAoqHo o6yvenrae (4 ceruecrupa).
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6p.;

llporoxonrpan:

(xru. X. CrueoHoea)

Ao AeKaHa Ha XO
Ha nY "n. Xmen4apcxra"
rp. nnoBAhs

AOKNAA
Or Aor.l. A-p Rnpnn Cunwuuee,
PbKoBoAhren Ha KareApa
AHarhrr4,{Ha xnMAA u KoMnlorbpHa xhMhn nph XhMr.rqecKh Qaxyarer

YBalKaeMx r-H Aer(aH,
Ha aace4aHre xa KareApeHhs cbBer Ha RareApa "AHalrrr,rqxa xnMl4f, h KoMntorbpnaxnttna",
npoBeAeHo no4 $opmara na uxrepxer-6a:rapa xa xon$epeHrHa Bp'b3xa Ba 20.01.2027 t., 6e

o6c'u4eno o6yvenuero no Marhcr-bpcxhre nporpaMx xbM XAXKX. Hare4peuunr c'ueer
eA,4HoAyurHo nprae c 11 rnaca "za" npe: yve6rara 2O2U2O22 roAuHa, Aa 6t4e o6reex nprem
caMo no MarhcrbpcKa nporpaMa ,,CnexmpoxuuuqeH oHonus - cnequonucmu, zodotxo
o6ytenue".

Mona OC Aa yrBbpAr4 peuleHuero Ha KAXKX.

nphraraM:
npenr4c-h3Bneqeu

27.07.2027

re or

KC Ha HAXKX;

p'bKoBoAhren KAXKX:......

Aoq. A-p
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Ha KareApa

"Ananurzqna xl{naris I{ KX"
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Bararcra, ,lou. .rl-p Il-lauen Aure,roe. , .Lort. .rt-p ( o:rer 7]anlo. rtt. ac. 1-p C'raltttlttlp MaHtl.,toe,
rn. ac. A-p flulrr'rrr4:r 6oNlrroe, rr. ac.,q-: l,lop,taH C.rpevcrr.r.
Orcr,c'rsa r: ,J
Heo6xo4nu {ipo sa nonoxure.nerr uLt1op.5,
pc11:

.{ueaeH

L

ly'.rc5rlr ar,rrpoc
-[er1,u1rr

2.

Ha

Yll

6r,.qe

a

r.r

srrp,our

flo roqxa rrbpBa or AHeBHH, perr, np,:rr!. 14eanon npe,lroxu ua I cKvcH,r aKryajru3Hpalre
sa lt,lll N4eanurrucra XAMAA. Br,s epr,:ra c rcrBa Aou. Aure.;ros HanpaB npeanoxeH[e .4a

pa:xpura noea N,llI (Dap.ua4eamuttra ) t.\utlt. trIpor|. Haalrc,a

flpeAno)Kr,i :ra pbKoBoAHTen
Ha fiporpaMara,ra 6hAe [.!36paH .1ou. l1.lraueu AHre,roe, rcoero 6e r]oAxperreHo cr,r l1ou. Cr.arroBa
t.t 4or1. Earancra.
CiteA o6db;li Eatn(), npelnoxeH ue'r tr 6 e, npne ro eAU Ho.tyrrr Ho.

34

-

8.

ItrPo't'ilt]

(). Bb:}Ii'1,p.ft(,\.rtH

(i[]

0.

Peurenuo: I(C xa rai'. OX npert.tara tra OC Fra .X@ aa 5r,re
<D

ap"u aqe

a

muu

19.01.2021 r.
rp. [Inoa1un

n

u

):

u,r,tut c p'r,KoBoAHter

;1o r1.

fllaneu

[]a3Kl)r{Ta

sosa

llll

A re.qo s.
H

I

lpo roro"r.r llc:
( rpr',rlr\:r-p [1. I lr,:rHrru]

.{o Oaryarerrur crner
na Xul.ru.{ecxu Qarcyarer

Tyr

AO

KnAA

or goq. .q-p BecerzH Krrleros
npeAceaareJr Ha KoMxcr.rrra 3a u:6op na pe4oBeH roroopaHT

no AoKTopcKa nporpalra HeoprauurrHa x[Mr.r,

Ynaxaeuu vlenone ua @C,
Ha 5.01.2021 r. t<oMrrclu, Ha3HaqeHa cbc sauoneg na Pex,ropa B cbcraB:

flpe4ce4arel:

aoII. A-p Becerun fiop4auon Krraeron

r{:renone:

AoII. A-p Banr .(r,uraTpoea JIeKoBa

goq. 4-p flere Euu:roea Mapunona
rlpoBeae KoHKypceH r.r3rrrrr 3a peAoBeH aoKTopaHT no o6nacr Ha Br,rcure o6pa:onauue _ 4.
flplrpogHr'r Hayxr.r, MareMarxra a unrlopuarura; uporlecr.rouanHo HarrpaBneH ue 4.2 Xr,rMI {ecru
HayKr.r; AoKTopcKa

-

nporpaua

-

HeopraHr,rrrHa xrrMr,r, c KaHAr4Aar:

Crera lomrcuona .{uur.rrpona.

Peay:rrarure or npoBeAeHru It3nI.IT ca KaKTo cjrelBa:
Cre,ra [Orurrrosa .{uvrrpoea

flucveH u:nrzr

Vc reu

Or:ru.reu 5.50

Ornuqen 5,50

rauut

O6ur ycnex

Orlu.reH 5,50

Ha nponegeuur r,r3[ur rro asrmrficrcr esllx crera Iom.rsHona .(nuurpooa e noryqr4Jra
oqeuxa Muoro ao6r,p 5,00.
Br,: ocHosa Ha noKa3aHr,rfl yc[ex KoMrrcurra rrpeAnara na @axynre'nru, c6Ber Aa 6.r,Ae
ns6paua cre:ra lom-rsHosa

4.

.{uuurpora :a peAoBeH AoKTopaHT ro o6racr ua nr.rcgre o6pa.sooaur4e flpapo4nra Ha),t<lr, MareMarraxa r,r lrurloprrlanrra; nporlecxoxaJrHo uutpawrcuue - 4.2

Xuur.rqecrr Hayrr,r; roKTopcra nporpalra

28.01.2021 r.
rp. Ihoo4un

-

HeopraHurrHa xr.rMus.

Ilpe4ce4aren Ha KoMr.rcusra:

fi{

/aoq. g-p B. Krragron/

Ao Aoq. ,u-p Becenltu KueT on

,{eran ua Xr,ruu.recrr.r <Daryaret
upu

flY ,,fI. Xureuaapcxu"

Ilrosaus

AO

KnA.(

or aou. a-p Banc Jlexosa

Prronorurel

Kareapa

O6rqa Ir Heopranr{qHa xrrMr4, c MeroAr.rKa ua o6yvenuero rro xI,IMI.l,

Ynaxaeruu 4oq. Kueron,

Brs ocHosa

B

Ha pe[reHr,re Ha 3ace,qaur.re Ha KareapeHru c6Ber,

eJreKTpoHHa cpeaa, lpeAnaf,aM

Aa BHecere 3a ]'rBBpxAaBaHe

ctcrorJr ce Ha 18.01.2021,

or @c a:6opa na nayveu

ptKoBoArrreJr r.r reMa Ha Ar4ceprarlxouullr TpyA Ha peaoBeH aorToparr Crera lorusuosa

.{ulrurpona uo
o6racr

Ha gr.rcue o6pa:onanue: 4.

flplrpo,(u,

HayKI,I, MareMaraxa u

untpopuarura

nporfecnonaruo EalpaBJreHrre: 4.2. Xuuuvecru uayxlt
AOKTOpCKa

[porparrra: HeopranlruHa xr{Mr{t

Hayveu prxonoAr,rreJr: aorl. a-p

,,floryvarane

u

fleu

oxapaKTepl,I3r,rpaue

Eralrlosa Mapunona

Ha KoopAr,rHarlloEn[

I{

reMa Ha Aoxropaurypara

cbeALIHeHI.L

c

f{acrl,Iero

Ha

6r.lororltqHoaxrI,tsHll ruraHAr-r".

Ilptuocreuue:
flpennc or uporoxo:r Ns194/18.01.2021 r.

18.01.2021 r.

rp. fhon4zr
P6rosoar.rrer Kareapa
O6u1a u ueopranfiarHa xLIMIu c MeroaLIKa Ha o6y.reuuero rro XHMI,L

flpeuuc nsaaeueuue
oT 3aceaaEr.re Ha KaTeapa

oHxMox
or 18.01.2021 r.
Ilporoxo,n J{! 194

Ha 18.01.2021 r. ce [poBeae 3aceAaHr.re Ha KareapeHr{, ctBer Ha Kareapa ,,O6rqa u
Heopraur.rqHa xuMus c Mero,qr,rKa na o6yrenuero no xul,rrzs". 3aceAanuero 6e npone4euo a
eneKTpoHHa cpeaa.

Ctcraa na rare4penug clner 7.

flpucrcrrar 7: aoq a-p BaHs Jlexosa, aou. ,4-p llerr Mapuuora, r.rr. ac. a-p
CTe([anona, rlr. ac. A-p Au'roauera AHrelavena,

rn. ac. A-p

falr

fiop4aar<a

Touuena, r.,r. ac. A-p Kupula

CrofiHosa li nr. ac. A-p flane;r .f,ues

or
1

AHeBHr,r, peA no

r.

1.

Yqe6uu Btrrpoca:

.1. Onpe4e.nene Ha Hayqeu ptKoBoAr.rreJr

npotlecrouaruo HalpaBneHae

: 4 .2 .

npeanoxeHr.re 3a reMa Ha Ar,rcepraqlroueH Tpya rto

Xuuutecru uayxu

aoKTopcKa rrporparrla: Heopranu.cra

flo r.1.1. or

I4

xfiMfir.

arreBHru pea, cJre.q [poBeAeno uracyBaue, c6c ceAeM rtaca ,,sa",3a HayqeH

TpyI Ha pe.qoBeu AoroopaHT Crera IOfi.rsHoBa /{nMurpoBa
Mapr-ruoBa. Aou. fl. Mapuuora [peAJroxa reMa Ha .4rrceprarlxoHHut

plxoBoAr.rreJr Ha Ar.rceprarluor{Hu,

IL
TpyA "flory.{aBaHe u oxaparTepn3upaHe Ha KoopAr.rHauuoHH}r cbear,rHeHv, c fracrrrero Ha
6nororu.rHoarc 4rgu nurauAu". flpe4noxenuero Ha Aoq. fI. Mapunona 6e upuero
6e onpegerena 4oq.

ear,rHoA)'uEo.

18.01.2021 r.

flron4un

flporororvnx:

aN

/MureHa Cragora./

.[o <Darynrernur crner
sa Xr.rutqecxrE $arymer

Tyr

AOnJrAA
or .qorl. A-p Bece:l.rn KMeros
lpeAceAareJr Ha KoMr,Ictrrra 3a u:6op ua pe4oBeH AorTop:urr
lo .qo(TopcKa nporpaua Auanrlrr.rqHa xr,rMr{s

YsaNaet\.II4 unenone na @C,

Ha 5. 01. 2021 r. rouucur, Ha3HaqeHa c6c 3anoBeA na Pexropa n crcran:
fIpe4ce4are.r :
.4oII. A-p Becerun [4oplauoo Kneron
tlreuoae:
Aou. a-p Buorera Mn.renrona CreSanona

aoq. A-p Kzpun Kocron Cl.rNlrrr.{uen
npoBe.4e KoHKlpceH lr3rrr.rr 3a peAoBen aoxTopaHr no o6nacr Ha Br,rcflre o6pasonanue
- 4.
flpnpognu HayKr.r, MareMaruxa u r.rntpopuaruxa; nporf ecuona!'rrro HanpaBreg ue - 4.2 Xuuuqecxu
HayKn; AoKTOpCXa nporparr,ra

-

-

AHEUrr.rTEqHa xr,rMLlA

c Ka]d!:aEaT:

lurrlnmp fenven Crouqon.

Pesyrrarure or upoBeAeHll, Ir3[rrr ca

.{ra:lllrrp fenven

CT

ouqon

Ha upone4eunr

r.r3rrr,rr

KaKTo cJre,@a:

flacuen l.r:nur

Ycreu u:nur

Muoro ao6rp 5,25

Muoro 4o6rp 5,25

06q

ycnex

MHoro 4o6r,p 5,25

rro asrauficru esax .{raiur.rrrp feuuea CrouqoB e rroJr1n{uJr ouegr(a

Ornr,r.reH 6,00.

Br,r ocnosa Ha [o(a3aHr.r, ycflex KoMlrclrrra flpeAnara ua (Daxylrernu, cbBer Aa 6.sAe
lr:6pau ,(urraurrp feuuen Cr:ouqon 3a pe.qoBeu AoKTopaHT no o6lacr Ha Br.rcIrre o6paronanue - 4.
flpnpotuu Eayr(u, MareMarura n unr[opuaruxa; nporfecuonanHo HarrpaBreHue - 4.2 Xuuuqecxu
Hayxl-r; AoKropcKa

nporpaua

28.01.2021r.
rp. flros.qr.rn

-

AHaJrr.rrr.rrrna

xuMlrr.

l,/,tt'

flpeAceAareJr Ha

KoMucrrra: lr,U 4
/aoula-p B.

Krr.reros/

flo fiexaxa xa XO
Ha nY "n. Xraen4apcxr,r"
rp. nroBAr4B

AO KN AA
Or 4oq. 4-p Rupua Cnnntuuee,

PlKoBoAhre, Ha KareApa
AHarhrh,lHa XAMAA A xoMnK)rbpHa xhMr4fl npn Xnr yrqecxl,r Qaxyrrer

YBaxaeMh r-H AeKaH,

Ha 2O,OL,2O2| r. ce npoBeAe 3aceAaHxe Ha KareApeHx, cbBer Ha xareApa " Anannru\aa
xnMua 14 KoMnprbpHa xnttna", 3a onpeAeneHe Ha reMara x HayqH[F p'bKoBoAhre, Ha peAoBeH
AOKTOpaHT, nO,.O)xAA yCneUrHO AOKTOpaHTCKXf, CA V3nUr A U3nara nO e3hKOBa nOATOTOBKa B
peAoBHaTa ffHyapcxa cechfl 3a npL4eM Ha peAoBHh AoKTopaHTh no:
O6nocm ua eucute o6paaoeanue : 4. llpupodnu noyxu,
llpo$ecuonanno HonpoeneHue: 4.2. XuMurcc,<u Hoy*u,

ux6opmamuxa;

doxmopcxa npozpomo "Ananumuqno xuuus".

Bre eptlxa c roBa

KareApeHhf,T

cr8er

eAhHoAyuJHo

nphe

c L1

rnaca ,,ta" cneAH!4re

npeAnoxeHhn:

4a 6r4e 3aqhc.[eH Karo peAoBeH AoKropaHr KbM XareApa
Asaarluqxa xranhl h xoMnorbpH a IAMAA no HayqHa cneqraauocr Ax atutu.sla x!4Mh8 c reMa Ha

fluuumop feHqee

Cmoual,oe

AhcepraqhoHBhs TpyA:

Hd

oHonumuqHume ab3MortHocmu
xon6uxot4,ua c nnoSMeHd cneKmpouempua "
,,PdSaumue

Ha xudpudnamo eeHepcl4ue

e

h HayqeH pbxoBoAhren doq. d-p Becenux fiopdonoe Knemoe,

Monn, OaxyarerHhnr cbBer Aa yrBrpAx npeAnoxeHr4Te reMa

h

pbKoaoAxren

AOKTOpaHTa.
fl pNa

a

rarvr:

flpennc-rseneveH re or KC Ha KAXHX;

27.01.202t

p'bRoEoAhren KAXKX:

Aoq. A-p KupAn CAMuTeAeB

Ha

flpenuc-urnreqeHr,re or 3aceAaHr{e
Ha

Karerpa "Ana,rr.rruqna xuul.rx u

KX"

ot 20.01.2021

IPOTOKOI
Ha 20.01.2021 ce [poBeAe
xI,IMr.rJr

Ne 2

3aceAaHr,re Ha KareApeHr4r

r{ KoMnrorbpHa xuMr,rr,

[poBeAeHo

cbBer Ha KareApa Auaruruqna

no4 Qoprtrara Ha

uHTepHer- 6asupaua

xouQepenrna Bpb3ra.

.(neaen peg:
1.Yqe6nlr Btrrpoclr
2. Texyuu Btnpocu
O6ru

ctcras

12

flpucrc'rnar 11, orcrcrna E.Brp6anona - s N{afiquHcrso

flo roqra

1.

I

6e o6crAena reMara

v

Hay'tHvs pbxoBoArrre.,.r Ha peAoBeH AoKropaHT,

rroJIoxLIJI ycneIIIHO AOr(TOpaHTCKH' Cu I{3IJI'IT U r{3rrHTa rro e3HKOBa nOATOTOBKa B pe,UOBHaTa
,HyapcKa cecux 3a npr{eM Ha peAoBHu AoKTopaHTrr IIo:

Odnacm Ha rucute odpawoanue : 1, Ilpupodtu HayKu, JfiametromuKa u
un$opuamuxa;
IlpoQecuouaato Hanpasnetue: 4.2. Xu.tuuaecxu uayxu,
d oxmopcxa npozparra " Anan um uqna xurt ur ".

Bm eprsra c roBa Kare.upeHr,rrr c6Ber npeanara:

,{uuumrp fenqee Cmou4oe Aa 6rAe 3aqucJreH Karo peAoBeH .uorropaHT KbM
Karegpa Auaauru'rua xuMur u KoMnlorrpua xI,IMr.r, no Ha) rHa crreqlzlJrHocr
AHaaurtt,IHa

XHMI,IJI c

reMa Ha .uucepraul{oHHl.L TpyA:

,rPaSrumue Ha au&numu.ttume rbsntoxrcuocmu Ha xudpudaama zewepa4ufl
xoudunaqun c rua3, teHo cnexmpotuempun "

r.r

HayqeH ptKoBoAr,rren doq. d-p Beceaua

llopdanoe Knemoe.

flpe4loNeuuero 6e o6crAeno u trptlero c 1 I rnaca ,,sa"

,4
25.01.2021

flporororvux:

AW

/TI. Eana6andsa./

B

.[o (Darylrernur craer
na Xuuuqecrr Qarynter

Tyr

AOKJIAA
or .qorl. A-p fllarrreu Anreros
rrpeAce.qaren Ha xoMt4cr.rrra 3a uo6op na pe4oBeH
AoKTopaHT
rro lor<ropcKa nporparla Opraar.rqHa xr.rMr,r,

Vnaxaeuu v,reuoae ua <DC,
Ha 5. 01. 2021 r. xov.uctrs, r{a3naqeHa ctc :anooe4 ua perropa

flpetce4arel:
9reHose:

Aou. A-p fllarr.reu Aureaos

B

clcraB:

Aurelon

llirumr l.Inanos [.IsaEos
AoII. A-p Crera M[poaora Crarxora-A6erxe
rrpoBeae KoHXypceH r,r3nxr 3a peaoBeH AOKTOpaHT no o6racr
Ha BUCIue O6pasonanue _ 4.
flpupognrz HayKu, MareMaruxa u ansopuaruxa; upo@ecuolraJruo rra[paBnea
ue 4.2 Xr.ruxqecxn
uporp. 4-p

-

nporpaua _ OpraHrrrrHa xuMt4;r c KaHru4ar:
frop,Eanra.quMr,rrpoBaMo:raoea.

Hayxr.r; AoKTopcKa

-

Pety.ura:ru,re

ff opaarxa

or apoBe4eHra,

4uur.rrpora Monrroaa

r.tarrr,rT ca KaKTo cJreIBa:

fllrclreu rz:nur
Maoro .qo6rp 4,75

Ycren usrzr

O6rq ycne,

Mnoro 4o6lp 5,25

Muoro go6sp 5,00

Ha npoee4enzr r'Bnr,T rro anrnuficru e:ur frop,{aur<a
.{uururpoaa Moruora e flonyq]ua
oqenxa Muoro 4o6rp 5,00.

Brs ocHosa Ha [orca3aurl, ycnex KoMr.rc]HTa rrpeA;rarra na @arylre.run, clBer
Aa 66Ae
u:6paua fropaaura ,{uunrpona Moarosa 3a pe.qoBeu aorcropanT uo o6nacr Ha
Bucure
o6pa'ronanae

4. flpupoaulr Halxlr, MareMarraxa n uHsopuarura; uporpecr.rouaaHo HanpaBneHrre
4.2 Xuuaqecxu HayKr,r; roroopcxa uporpaua OpraHr,rrrHa xrrMrltr.
-

-

28.01.2021 r.
rp. flroe4r.rn

flpe.4ceAaren Ha KoMr.rcHrra:

/roq. a-p

IIl.

Aare.non/

-

T?n.35932 261t1.2

aqfry

u

L{

ec ku oa kyn m € ffi
,,i,p
Ka.re4pa O p

(ra{r)i 353 32 / 261 40:1
cheflislry@uni plovdiv net
AceB "

l,r

i4

rp n,,o.^ B -

I' A H l.I q H A X I,I ltl

14

a

400c

-q

on.

unr-ploldiv.

hl

fl

AO
AOII. A-P BriClJt r,t H KM[] r0B
AEKAH
HA XITM IIII EC'IitI OIU(YJI'I E,T

rly (rIAHCu pjt xlt,rn

TIJIOBA[IB

u Aa.pr[:K[,t

"

I(}
,o

I

rr

K.rIA/1.

F,r.,(r.,iI-p

PI;rutlr

l,,l

eaH0B

pl,KOt]o,!],t,: C.[ [r:il.t.C,]p,a Op |alllrUr tA :$.r,VUr

O'ruocHo: jaquc'\t](lt

t

tt

doxmopatmylta itliiop uo

pbut.ttuounn!.r u tnti)tLr

tt,.t

t

)yL.eppt4t!.tx.

yBA}I(AEN|H .ntoll. KM E't'0 B,
Ha ocllose.lue u;r. l;1 (ii) o r l [[r.,ri(] rtr

ilY

lr pcujrjrute ua KC sa ra.r. ljprauuvua xHMurrr ruo.r,

Aa BHeceTe BLti ();l(ynTe.rlr,f, ct,Bel. ulL llt{trt,lecrcs dlaxl,tlrer. r]pi.Ijrox(.:Hnr] ra lr:l6op Ha
AoU. A-p
fl.nalres Asterou AHre.ilon:]a r{a'\y'veH p r-'rioBo,;r}r'r'er Ha i.iopaarrr<a
.{ulnn'pora Mor,rona H Ter\ra sir

AHcepraul{tra L'mtntemuwttt ttttdxtt':',tt til,.t xrttto.nlttocu. ltTo:i,utto.tult()tiu
npOUscodtttt, OL (,,tu l! 0 tie ,ttu t-tt lr,ltf ri,ttu,tttu n,DcK),pt.i,t)tt.
Ilpu.nox,:el

rre

: ltpelltc-a:iBitr:qt,']tr.t,l()rlp.)roiio;rJ\'!-ll6,l!).01.:102:t.

C ynaxeune,

rrPoo.l1-P
Pt xoeodumet x

[IBA]HOB
() pze,,/ r r,.,.

.,.

r.rr

rn

ll

xemepotfirdeHo6u

iI

PE I I14C

-'{3BJI IJt{I]t,I

14E

I Iporor,:oLr )rr:1326

3aceAai{He ua

KC ua r<a-re.rtpa t)pr.e,uuo.Jra }jnrlrH, npoBe/tego ua l9.rll.202lr.

O6ur cr,cr aB t:i.

."_"-Ilr"-::lr-11
]lp"+ it-1.: Atatn l,trarror, ,;rou. A?
DaKaJIcKa. Aou. [-l) 1;
I lJtaMeH AHre.ror], .tolt.

Crrera Clar.rcosrr, ,,ror(. a_p pynrsua
llalrro. rjt. ac. /l_p C.ratrrrurp Mu,roro",
I'Jr. ac.I-p .(uvll.n4r Eoxruron, rn. ac.
/l_p l,lop,taH C.rpevcrrn.
Orctcrga r: ,J
Heo6xoguv 6poii 3a nonoxu.re,rex u.ltiop 5.
flneseu peg:
yqe6r+r Blnpoc t4
I.
'l'er1,qz
2.
et,npool

,

A_p C.o.rer

Br's apura o Heo6xo4r,Mrlcr'r'it o'r orpc.lcr *}re Ha pl,KoBoirHTeJr r{
Te\,ra j. 3aqHcJrrIBaHe B
peAoBHa Aorflopa,rypa, npo+. 14eaHoa B.Hece
fipeilnc,xeHne 3a HayqeH pbKoBoA]t.ren Ha
cneqenlrJrara KoH(),pc 3a peroBeH Aor{rc\puur [.lop;tanrcn
lvlo,uosa aa 6-s4e onpe,,le,reH roq. r-p
llran'res Aurenoo. l.[oq Aure,roa HairpaBr4 npe,DJoxeH]r 3a'r'eMa
Ha ArcepraqLrflra - (-'rHm(,muvHu
nodxodu Kb xtll
usoxuHo- tlttroiiu h r.]neltLtuHdetk)6u npouJcoLrr!u.
JL'utt(ruulr ttu 6emrl'-1lllft'au,
du xap6o uun

u

u ry)t

x:,)p(: o p

u.

o6cr,;n4aHe, npernoxgHrrero 6s no,4rpeneHo H npHe1.o erHHoayrxHo.
!ne71
3A _ 8. IrpoTr,tB _ 0. B'b3I\-bp){AJrr4 CE 0.

-

Peurenue: K(l rra rzrr. OX npe4rar.a sa <DL na XO
i(a ,t36epe Iou. ,t-p llraMeH AHre,ros
AHreros 3a Ha)qerr prKoBoAltreJr r,.a liop,laH*,a
f{rruarpo,a N4ornosa c re'a Ha;;;;p;;;,rrru
Cuumemuquu fio(l:i)du K7.tt )illtto.tll,ttto(lt, u3oxururutrc,Gu
u xenk'pouut)t u06,u npou**odlru,
ocHoooHtl Ho 6e ma-durapdouuttltu npeN))paolru.

19.01.2021 r.
rp. ILroagua

I Ipo roro.'r.r

rr

r:

(rrpcr:f. rr-p

.l,luauou)

!o

<DaxylreT uue cr,ner

Ha

XuMu.recxr Saxynrer

Tyr

AO

KJIAA

or npor[. A-p lurr

a

Anroaa

npeaceAareir Ha r(oMr,rclrrra 3a ur6op ua pe4oBeH aoKTopaHT
no .qor(TopcKa nporpaua Texuoaorlu Ha HeopraHaqHr,rre BerqecrBa

Ynaxaerrlrr uleuore ua @C,
Ha 5. 01. 2021 r. xouucu4 Ha3EatreHa ctc :auoeeg na pexropa B c6craB:

flpeAceAarel:
tlreHoee:

[poib.A-pfrurxaA:ranacosaAurona

Ioq. I-p feopru I,lrauon flarponon
.qou. A-p Eosu Crr^,reouog BosHos

[poBeae KorrKypceH rr3nrrr 3a peAoBeH ,4oxropar{T uo o6lacr Ha Br.rc[re o6pasoaanr,re
- 4.
flplpo4ulr Ealx[, MareMarnxa r,r uutfopua'n-rxa; nporfecaonanuo HarrpaBJreuue - 4.2 Xraur.rqecx1r
Hayru; AokropcKa nporpaua - TexHororuq Ha Heopratr.rrrnure Be IecrBa c Kau.qr.rAar:

-

Karq flerpona Xpucrona.

Pe:yltar:ure or [poBeAeHIl,

Karr

fIeT

flucueu usnur
Mnoro go6rp 5,00

'poaa XpucroBa

Ha nposeaeurq

I.I3nr.rr ca KaKTo cJreABa:

LI3nLIT

Ycren ugnur

O6rq ycnex

Mnoro go6rp 5,00

Mnoro 4o6rp 5,00

rto anrrlEficxu egux Kau flerpoaa Xpr,rcrora e floJrfruJra orIeHI€

Or.nu.{eH 5,50.

Br,s ocuosa Ha rroKa3ar{u, yclex KoMr.rc[rra npeAJrara na Oarylrernrr, cGBer aa 6rAe
us6pana Karr fle'rpora Xpucrora 3a peaoBeH Ao(Toprurr no o6racr Ha Bucrle o6pasonauue 4.
flpupoguu Haglr, MareMaruxa u lrn(popuaruxa; npo<[ecuoniurHo HanpaBner{ue
HayI<Ir; AoKTopcra nporpanra

28.01.2021 r.
rp. Ilrongua

-

- 4.2 Xr,ruxqecxlr

TexHoJrorur, Ha HeopraHr,rrrHr.rre BerrlecrBa.

llpe4ce4aren Ha KoMr.rcu.sra:

/npo$.4-pf.Anrosa/

,{o .{exaua
na Xr,rntu.recxl,r Qaxynrer
npu ITV .,II. XH.neHlapcru.r"

Tyx

AOKnAA
or AorI. A-p Mapnc iiopaaHosa AHnerosa-poruona,
Pmono,quren KareApa,,Xr,rurauna rexnororllf, ..

focuogutr .{eran,
Ha 5.01.2021 r. ce npoBeAe KoHKypc 3a peIoBeH AoKropaHT K6M KareApara
(cexquq HXT). Kourypcrr 6e ycneurao r{3.qbpxaH or Karr flerpoaa Xpucrona.

tllegonqre Ha r(areApeHl,I{ cruer o6crAr,rxa r4 npr{exa reMara,

r,r HayqHI,L

pSKOBOAr.rTen Ha

AorropaFra:
flo gorropcxa flporpaMa: Texuo,tozun Ha HeopzaHuvHume 6et4ecm6a; O6;racr
Ha Br.rcllre o6paronauue: 4. flpr.rpognr HayKr.r, MareMarHKa r.r r.rusopnaa.rura;
flpoQecuoualuo HalpaBJreHr,re ; 4.2. XuuuqecKx HayKr.r;
Teua: Cunmes u aHcuu3 Ha u*o6amu6Hu lyl,tuHec4eHmHu amepucuu;
Hay.reu prronoAr.rren: Aou. A-p ,{anuo Tonuer Tonqes.

Brn

Bpb3Ka

c roBa [peAnaraM @arylrvrnru ctBer ra

npe.q;roxeHara reMa x Ha) rHr.r, plKoBoAETer Ha Karr flerpora Xpucrona.

flpruarau nperruc or rrpororoJra Ha KarerpeHr.r, cbBer.

21.01.2021 r.

Prrono4nren xar. XT:
(aou. a-p

]"rBbpAr,r

KoreApo "Xxmuqxo texHonorua,,

flPOTOKOII Ne 138
oT KareApeHo cbBeqaHxe

penlc
frnec 21.01.2021 rog. ce cbcroe cbBeu.laHue Ha Kar. Xruuqxa rexHonorrn, B
eneKrpoHHa cpeAa Ha https://meet. uni_plovdiv. neVfiT
llprcucraaxa: npos A-p l-. Axroea, Aotl. A_p M. Axrenoaa_poruoaa,
4oq. g_p f.
flarpoxoa, rfl. ac. A-p X. flerxoea, rn. ac.
A_p O. Texeea v rn. ac.4_p kl. Kocroaa.
Orcucreaxa: Aotl. A-p Cr. Araxacoea _ B HenflareH ornycK.
Cueeqaruero npeMuHa npu cfleAHun
m.1 . Yrae5uu ebnpocu

AHeBeH pe.q:

O6cu4exu 6rxa peeynrarure

or KoHtrypc, npoBeAeH ua 08.01.2021 roa., 3a
peAoBeH AoKropaHr KbM KareApara (cexqran
HXT). Koxxypcbr e ycneuHo r,l3AbpxaH

or

Karn flerpoaa Xpucroaa.

O6cu4exu 6qxa reirara 3a AoKropaHrypara

u

HayqeH plKoBoAuren

AOKTOpaHra. 9nexoeere Ha KareApeHug cbBer npuexa reMara

u

Hay9Ht49

Ha

pbKoBoArren

Ha AOKTOpaHra, KaKro cneABa:

Pe4oaxa AoKropaHrypa rurrit cexqr,ln HXT.
Hayvna cnequaflHocr - flo o6nacr Ha Brcue o6paaoaaxue:
4. flpupo4xra xayru,
MareMarxKa r ra$oprrllarura; Ilpo$eoaouanHo HanpaBfle
Huet 4.2. Xurutavecrr xayxu;
.Qorropcra nporpaMa: Texsonoeus Ha HeopeaHuqHume eeulecmea.

Teua: ,,Cuume3 u aHanus Ha uHoeamueHu nyMuHecqeHmHu
Mamepuanu,,.
Hayvex pbKoBoAt4Ter: Aotl. A-p ,[auvo Tot.ree Tox,{ea.
CneA o6cuxqaxe 6e peuexo Aa ce npeAnoxu na <DarynrerHxe
cbBer Aa yrBbpAr4
npeAnoxeHara reMa u HayqeH pbxoBoAuren xa Kars Llerpoaa
Xpracroea.

Ilporoxonupan,

,-&7

(xun. X.,Cuueoxoea)

.{o @arylrernae

cuer

na Xuur.rqecxu Saxynrer

Tyr

A O r(Jr

AA

or Aoq. .u-p flnauen Aurelon
npeAceaareJr Ha KoMuclr.f,Ta 3a us6op ua peqoreH Ao(TopaHT
TIO

IOKTOPCKA NPOTPAUA TCXUOIOIPIC HA XI.IBOTI.IHCKTTC I,I
PACTINEJIHI,ITE M:I3HI-IHU, CA11YHUTE,

erepr.rqHrrre MacJra

r

lapQrouepafi no-Ko3Merr.rr{Hr.rre flpenaparn

Yraxaeruu .ureuore ua OC,
Ha 5. 01. 2021 r, xov,uctts,, Ha3naqeHa crc sanone4 ua pexropa

flpegce4arel:
9reuoee:

B

c6craB:

Aou. A-p flaa.rraeH Anreros AHreron

npotf. a-p funxa AraHacosa AHrosa

aoq. r-p Mapur itopgauosa Aureaosa-Por\4ona
npoBeae KoHI()?ceH r'r3[rrr 3a peAoBeH AOnrOpaHT no o6racr Ha Bucure o6parorauue
- 4.
flpupo4uu HayKr'r, MareMaruxa n lrnrpopnraruxa; nporf ecuou{rJrHo HalpaBJreH ue 4.2 Xuuuqecxu
-

HayKu; AoKTopcKa [porpaMa

-

Texsoaora.r Ha xLIBoruHcx[Te

u

pacrr.rrenHr]Te Ma3Hr{H1,

canyHr{Te, ereprrrHr4Te Macna I{ napQrouepufitto-Ko3Merr.rqHr.rre flpeflaparn c KaHAr,r,4ar{:

-

Euauyu.n focnogunon
EMlr:rus

flerror;

Anrelora Arauacona;

Ilutwts Crosnosa C.roxnona.

Pesynrarure or npoBeAeHr,r,

r.r3rrr.rr ca r(ar(To cJre,qBa:

Ilucuen u:nur
Err.rauyu.n

Eurlur

f ocno4unon fle.rroe

AHre,roBa AraHacoBa

llu,ras CroqHona CroxHoea

Ycreu nsnur

O6rq ycnex

OrnIaqen 5,50

Muoro 4o6rp 5,25

.{o6rp 3,50
,{o6rp 4,00
MHoro ao6:rp 5,00

Ha uposeaeHlrq I'I3nIrr rro aurrllficKu egux Jlu:ru-f, CrosHona Crorsona e nonfmna ouegKa
Ot,rru.reH 6,00.

Bre ocnosa Ha rroKa3arru, ycnex

na <Darynre'rua, cGBer aa 6r(e
uz6parua lluttur. CrogHosa CrocHoBa 3a peAoBeH aoroopauT ro o6racr Ha Brrclre o6paronanue 4.
flpupo4uu Hay(lr, MareMarr.rra r,r au$opua'nrxa; uporfecuonarHo HalpaBner re 4,2 Xuuuqecru
HayKIr; AoKTopc(a [porpaMa

KoMr,rcllsra [peAJrara

- Texuolorur Ha xl.IBorr4Hcxure u

canyHr.rre, erepxqHr4Te MacJra u naprprorrlepufiuo-Ko3Merr.rrrHr,rre

28.01.2021 r.
rp. fInoBAr.rB

-

pacrr.{reJrrrure

Ma3gr.rHr,r,

[penaparn.

flpegce4a're:r Ha KoMrrct4rra:

hou. a-p IIr. AHreros/

.{o.(exana
na Xuurqecru Qarynrer
npu ITV

,,I.

Xureagapcrr.r..

Tyx

AOKnAA
or .qoII. A-p Maplr-a iiopgaHora Anrenona-pouora,
Prrono4urea KareApa,,Xr.ruruta rexHoJror6r..

focnogun,(exan,
Ha 5.01.2021 r. ce [poBeAe KoHKypc 3a peAoBeH
AoKroparr rGM Karelpara
(cexqr.rr oXT). Konxypcrr 6e ycueu*ro rr3AbpxaH
or Jlu,rur crosHona

cro*rosa.

9,renossre Ha KareapeHrlrr crner o6cr4ux a
pbKoBo.{r.rTen Ha,uoKropaHTa:

E

rtpfiexa reMara, Ll HAVI{HUr

flo gorropcra

[porpaMa: Texuottoatn HA CU6OWUHCKU%e u pacmumenHu
i4asHuHu, canyHume, emepuqHume acta u napQnuepu
uo-xosnemuqxume
npenopamu; O6nacr Ha Brrcure o6pasorauue: 4. flpupo1nr.r
HayKr.r, MareMarnKa r.r
un@oprrlarraxa; IlpoQecuonanno HarrpaBJreHrre: 4.2.
Xlauwwcyar uayxu;
Teua: rlzcnedeane nponreHume 6 xui.tuqHta cbcmaa Ha
mpmtuH, omatecrdau

npu pa3nuqHu ycJto?wt;

Hayuen prroaolr,rreJ'r: AorI. A-p Mapr.rx fropaauona Anre,rona_poMosa.

Brn Bpr3ra c roBa npeA;raraM (Darylrernrr c6Ber aa
npeAnoxeHara
reMa

r.r

HayrrHu, pbKoBo.qrrer ua lrt]Lrfxs crosHoga crosHosa.

flpulararu npenuc or flporoKoJra

2l .01.2021 r.

),rBbpAr,r

Ha Kare,qpeHr.r, cbBer.

Prxorogu:re;r rar. XT:
(aou. a-p M.

,IOBA-POMOBA)

Koregpo "Xrmrqxo texHonotue,,
flPOTOKOfl Ne 138
oT KaTe.qpeHo cbBeu.laHre

I'lpenrc
Anec 21.01.2021 ro4. ce cbcror cbBeuraHue Ha Kar. Xuuuqxa rexHonorur, B
eneKrpoHHa cpeAa Ha https://meet. uni_plovdiv. neUfiT
flpucucreaxa: npo$. A-p l-. Axroea, Aotl. A_p M. Axrenoea_poruosa,
4oq.4_p f.
flarporoe, rn. ac. A-p X. flerxoea, rn. ac. A_p O. TeHeea u rn. ac.g_p
lzl. Kocroaa.
Orcucraaxa: Aotl. A-p Cr. Araxacoaa _ B HenflareH ornycK.
Cueeulaunero npeMuHa npu cneAHuq AHeBeH peA:
m.1 . Yae6uu ebnpocu

O6cu4enr 6nxa pesynrarure

or

KoHtrypc, npoBeAeH

peAoBeH AO*,OpaHr KbM KareApara (cexqur
fl

ya

Oi.O1

.2021 roA.,

3a

oXT). Koxxypcbr e ycneu,Ho r43AbpxaH or

unuc Cronxosa Crosxoea.

O6cu4exu 6nxa reuara 3a AoKTopaHrypara

u

HayqeH prKoBo4uren

AOKrOpaHTa. 9neHoaere Ha Kare.qpeHug cbBer npuexa reMara

v

Ha

HayvHuA pbKoBoAuren

Ha AOKTOpaHTa, KaKro cneABa:

Pe4oeua gorropaxrypa ruu cerqran OXT.
Hayvxa cneLrranHocr - fro o6nacr Ha Br4cue o6pasoeaxue: 4. flpupo4xra
nayxu,
MareMaruKa u ux$opnaarura; frpoQecuoxanHo HanpaBne
aue: 4.2. Xruuvecxu uayru;

.Qorropcra nporpaMa: Texuonoeus Ha )KuaomuHcKume

u

pacmumenHu

Ma3HuHu,

caflyHume, emepuqHume uacna u napercuepu uo_xosMemuqHume
npenapamu.

reua'. ,,ltlscnedeaHe npoMeHume e xuMugHufl cbcmae Ha mpmnH omenexoaH
npu
pa3nugHu ycnoeug"

.

Hayueri pbKoBoAr4ren: Aoq. A-p Mapran tZopganosa Axrenoaa_poMoea.
Cne4 o6cu4qaue 6e peuleuo Aa ce npeAnoxu xa OarynrerHufl crBer

Aa yr.BbpAl4

npeAnoxeHara reMa x HayqeH pbKoBoAuren aa Ilunus CrosHoea
CrosHoea.

npororonupan

t *fu/
1xrau.

X.%raueoxosa)

,{o,{exana
na XzMr.r.recxu 1[aryrner

upu fIY ,,fL Xruren4apcxu..

Tyr

AO

KJIAA

or aoq. a-p Maprr ftopganoaa Aurenoaa-pouoaa,
Ptrono4z'rel xareApa,XnMr.r.Ga rex,ororql..

focno4rn .(eran,
Mons Aa BHecere nrr {Dary.nreruu, ctBer rrpelgroxenrrero
Ha (areApeHru c6Ber
40rropaHr B:raro cnacos gy,"or 4a [peMrrHe or peAoBr{a
KrM :a40una Qopua na o6yvenr,e,
crrr.rrago or 01 .02.2021 r.
E:raro lryrxon e peroBeH Aorcropiurr K6M
Kare.(para 1lo AOrCrOpc(a flporpaMa
"TexHonorr'rc Ea )Io'rBorI'IHcKI'ITe rr pacr,Tem*
Mar3HI,IHrr, qury,I{Te,

erepurrHl.rre MacJIa I.r
nap@rouepufiuo-Ko3Merr{qrr re npenaparr.r",
crc cpoK Ha 3aBtprrrBane 0r.03.202r r.
Teua xa Ar.rceprarlrroHur,r, TpyA:
,,Ctcmae Ha ocmamutnu trunudnu npody<mu u
atutHuemo wt sr,pq) npoqeca,:a o6pa6omrca
Ha KytmypcuHa meuHocm npu nolyttqsaHe
Ha

armuduomura Salinomycin (Canuuouutlul),,,
Ar:aHacoua Auroaa.

"

;"y;

pbxoBoarren: npoQ. 4_p funxa

flpunarau uon6a o:r gorroparr Enaro Vyrxor
r.r rrpefluc

KaTeApeHr,r, clBeT.

21.01.2021 r.

Prxorognrel xar. XT:
(aoq.

o-,

or

nporo(ona

Ea

.{o Pex:ropa
xa Xauuqecrr.r Qaxyarer
upr.r ITY,,fI. Xunea4apcru,.

Ty*

MOJIEA
or EJraro Cnacos rlyrxor,
peAoBeH AoKToparrr KaM (areApa
,,XuMrEvxa rexHororus., rro AoKTopcKa
..TCXHOIOTI,

IPOIPAMA

HA XI,IBOTI,IHCKI'ITE I{
PACTI{TCJIHI,I MTI'THIIHI4, CA[)rHI{TC,

erep qHrrre MacJra

r.r

rapQrorrrepufiHo_Ko3Merr,rqHute upeuapatu,,

focno4r.ur pexrop,

Morg sa pa3perrreHue, AorToparrrypa uu aa 6.sge rpancsoprraupaHa
or
peAoBHa B 3aAoqEa
Qoprr,ra ua o6yrenue, cquraHo or 01.02.2021 r.
Monx,4a BJre3e B cr{rra or 01.02.2021 r.
18.01.2021

n.

,{ox'roparr:

Koregpo "Xumugxo textonoruA"

flPOTOKOI I{e 138
oT KaTeApeHo cbBelqaH[e

Ilpenrc

lnec

21.01

.2021 rog. ce crcror cbBeqaHue Ha Kar. Xuuuqxa rexHonorre,

B

eneKrpoHHa cpega Ha hft ps://meet. uni_plovdiv.
neVKXT

Ilpucucreaxa: npoe.A-p T. AHroBa, Aoq.
A_p M. Axrenoea_poMoBa, Aoq. A_p f.
flarpoxos, rn. ac. A-p X. Ilerroea, rn. ac.
A_p O. Teneaa n tn. ac.4_p 14. Kocrosa.
Orcucrsaxa: Aorl. A-p Cr. Araxacoea _ B HenflareH
ornycx.
Cuaeqaxuero npeMuHa npu cneAHta,
m_1 . Yqe6,tu e-bnpocu

AHeBeH peA:

Pasrne^axa 6e uon6ara Ha AoKTopaHT Enaro cnacoa gyvroe
ga npeMuHe or
peAoBHa KbM 3aAoqHa
$opn,ta xa o6yverue, cquraHo or 01 .02.2021 r.
Snaro Cnacoe gyvxoa e peAoBeH AoKropaHT KbM
KareApara

no

AoKTopcKa

nporpaMa "Texxonorug Ha xuBorl4HCKUTe u pacrufenHu
Ma3HxH14, CanyHure,
erepuqHure Macna u nap$rouepraixo_Ko3MeruqHrre
npenaparu,,, crc cpoK Ha
3aBbprrBaHe 01.03.2020 r.

Teua Ha AucepraquoHH uA rpyA: ,,Cucrae Ha ocrarbqHl4 nunu1Hu
npoAytfit4

14

BnrsHuero uM Bbpxy npoqeca xa o6pa6orra Ha KyflrypanHa
reqHocr npu nonyqaBaHe
xa aurr6roruxa Sarinomycin (canuxorurqrr)", c nayvex pbKoBoAuren:

npo$.4-p franxa

Araxacoea Axroea.

Flpororonupan:
(xuur.

f.n.:

OO

Xu

nn

u''{ e c

ku Oa kynm e ffi

359 32 I 281 4t2
359 32 / 261403
chemistry@uni-plovdiv.net

oarq

yn ..lup qce*

Kareqpa O P I' A H I,I tI H

" N0

24 rp nno'A, B- 400c

aeon.un!-plovdiv.bg

A X 14 M lI fl

Ao

AOII. A.P BI,CIIJIIIH KIVIE OB
AEKAH
HA XI,IMI,ITI EC:KII OAKYJI'I'ET

rlv *flAllcrtil xlr.nruAlPCKH,
TIJIOBAI,IB

AO KJrA,,1,
or npo{r. a-p l{.rnnH HeaHos
pr,KoBoAu'ren KareApa Oplauuuua xrluul
Ornocno: npeA,roxeHt,te

3a .{oHopyr]aHr.r rlperroAaBa'ren!r.

yBAXAEMT{,qoill. KM E'I'OB,

Brn npr:xa c

perxeHrle na

KC sa rcar.

O;rt auauua

xlrMur, r,IoJu aa Brlece're llbB

$arylrerruEr cbrer Ha Xnvilqecru rlary;lcr [peAnoxeHr4e 3a xoHopyr]aHe Ha Aonr,,-lHureJIHII
120 \aca yflpaxHeHu, Iro llllct1un]rl{Hara ,.Buoopranl.tqHa xuuu.s" Ha xoHopyBaH act{creHT
Mar. xr{M. IIIep(,e:r XrccerHosa

'fonoea :a [l,pnu ce\reclr,p rta yue6Hara 2020-2021 r.

fipu.roxenne:
flpeuu ;r.rse,'re.reure o r npo roro.r Nq326/1 9.0 1.202 I r.

C ynaxeH

nPoo. I-P
Ptxoeodume,t

T{BAIIOB
e

dp

a () pel

H

uq

rt

a .\ u,u utr

IIPEI

I14C

-l.i iBJ It:qHlll"lF.

Ilpoloror,i{!326
o1'

3aceAaHtle ua KC na Kare.qpa OpraHuqHa

xr4M t..tfl

npoBe](eHo rra 19.01.2021r.

O6ut ct cr an 8.
flprzcscrLar' 8: npo$,.ll-p tlnHrH l,lsauor. ,;tou. r-p C're;ra Cralrosrr, 1oq. g-p l)vurrra
Baraacra, Aort. A-p fllaveH A.sre,roB. , ;rol.t. ,l-ll (.o:lel f{anso. rJt. ac. A-p C raHxMlrp Mauo"toe,
rn. ac. A-p .nrvrrrr,p Boxlr:roe. rr. ac. ,rl- ) I lop.tarr L'rpevcrN.
Orcr,crsa r: ,J
Heo6xo4l.rv tipofi sa no,roxuleleu ul{iop 5.
,{HeaeH pe.q:

l.
2.

Y,re6HH Brnpocn

'[er<1,qn Bbnpoclr

no to,{ Ka ntpBa or,[HeBHr4fl pe.r. rrpo(1. [,'ieaHos gHece npeA.loxeH[.re :]a Aorr],JrH r{r eJrHo
xoHopyBaHe na 120 qaca B yrrpaxHeHr.l,i rrr) l(l,rc ll,ii n.! HHaTa l;uoop?attu,ftto :\:uvul Ha Mar'. xl.{M.
lllepSer XrcceltHora l onoea. Cluoro e Br-.B Bn'r)r]tla c roBr1. qe xoH. ar,. 'l-onosil c] r3Ber,r qerapr
fpynH cTyaeHTll, 8i\iecTo npelBrrAerflt're rilBe.
Cre.q o6cr,;N[aue, npernoxieH]rero 6e, npuero erHro;1\/ruHo.
3A - 8, IIPOTUB - 0, Bt3I(bP)KAJII{ CE - 0.

Peurenue: I(C na xa'r. OX upeg,rara .4a 6'saar rnacyBar{r.r ion},rHure-rHo 120 qaca
y[paxHeH , Hi1 :{or]. ac. U lepr{efl 'Iorroga 3a ;(ucu}i nlllr Hara Euoopzauuutrtt xu.uun (OKC
Earca,rastp, cner.l. .\'k:ilr.j ru.rHCxa xnrvr lrr).
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