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YBAXAEMI{ I-II KMETOB,
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XrMuqec(rl Oaxyrrer

YsaxaeMl4 r-H AexaH,
Ha 29.O1.2O77 B AenoBx noprA-bx ce npoBeAe KareApeH cbBer Ha Karefupa AHorumuqHo xuMu, u
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BbB Bpb3Ka c roBa npeAnaraMe:

1, O6y,{eHvero no A,icllxnrxHure ,,6a3u AaHHV r,r ocHoB[ Ha nporpaMrrpaHero" t,l ,,ArropurMx r,l
o6exrHo opxeHTupaHo nporpaMxpaHe" , Kor,rro 3a nlpBu n-br ce noeMar or npenoAaBaTe, or X(p - Aoq.Ap Hxxonai Ho,reB Aa 6tAar eAHo(parHo npeMecreH,i Kakro c,neABa; A,rcr.lun.nhHara ,6a3u AaHHu u
ocHoau Ha nporpaMxpaHero" or 3-Tx ceMecrbp B 4-T, ceMecrbp; AucqxnruHara ,,A.nrop[TMr,r u o6eKTHo
op,leHTupaHo nporpaMupaHe" or 4-Th ceMecrbp B 5-Tl4 ceMecrbp. OcHoBaHl4e 3a tckaHata npoMrHa e
BpeMero, Heo6xoAr,iMo Ha npeaoAaBarerr 3a noAroToB[a Ha Te3h Hoau (ypcoae,

2. Aa ce npoMeHu y]e6Hxrr nnaH Ha cneqrarHocr KoMnorr,pHa xfiMrrr, Karo o6y,{eHxero
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Axcqrin,nuHara ,,XeMoMerp,1i" (Bkrto,{eHa B y.re6Hx, nnaH 3a 4-Tu ceMecrbp), ce npeMecrx B 5-Tr,,
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cryAeHTxTe oT cneqxanHocr AHan[3 ,i xoHTpor. KrM MoMeHTa cryAeHr[Te 2-p! x 3- (ypc cneqianHocr
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Учебни резултати за курса
Анотация
Целта на курса по молекулен спектрален анализ е студентите да придобият
теоретични и практически познания по физичните (инструменталните) методи за качествен
и количествен анализ с използване на методите на молекулната спектроскопия. Курсът
включва също така запознаване с основните методи за подготовка на проби за анализ и
интерпретацията на резултатите от анализа. Студентите получават необходимата основна
подготовка за работа на ИЧ, Раман и УВ-Вид спектрометри, извършващи рутинни анализи.
Акцент е поставен върху интерпретацията на ИЧ и протонни ЯМР спектри на
органични съединения, така както се извършва от съответните спектроскописти или
химиците-органици.
Получените знания са необходимата основа за усвояване на материала в
последващите химични дисциплини, особено „Приложна органична химия“ и „Химия на
полимерите“.
Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
1. Ще знаят:
 Принципите, предимствата и ограниченията на инструменталните методи за анализ:
вибрационна спектроскопия, спектроскопия на протонния ядрено-магнитен резонанс
(ЯМР) и електронната спектроскопия във ултавиолетовата и видима област (УВ-Вид).
 Да свързват и обясняват електронни (УВ-Вид) спектри с електронните преходи в
молекулите.
 Да свързват и обясняват ИЧ и Раман спектри с вибрационните преходи в молекулата.
 Да обясняват и предвиждат химичното отместване на сигналите в протонните ЯМР
спектри с помощта на електроотрицателността и магнитната анизотропия на
различните групи.
 Да обясняват и предвиждат разцепването на сигналите в протонните ЯМР спектри с
помощта на правилата за спектри от нулев и първи порядък.
2. Ще могат:





Да измерват ИЧ, Раман и електронни (УВ-Вид) спектри.
Да интерпретират ИЧ спектри на ниско-молекулни органични съединения.
Да отнасят протонни ЯМР спектри на ниско-молекулни органични съединения.
Да изчисляват химичното отместване на редица групи с помощта на адитивни схеми и
съответните таблици.
 Да изчисляват химичните отмествания в AB спинова система.
Начин на преподаване
Аудиторно: 90 ч.
 Лекции (45 часа),
 Лабораторни упражнения (45 часа)

Извънаудиторно: 120 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: Математика; Обща
физика; Неорганична химия; Аналитична химия І и ІІ част; Квантова химия; Атомен
спектрален анализ.
Студентите трябва да имат познания по следните теми:
 Да познават и боравят свободно с основните математични понятия като производна,
определен интеграл, матрица, обикновени диференциални уравнения с постоянни
коефициенти.
 Да са запознати с основните физични понятия от класическата механика, теория на
електромагнетизма, теория на вълните и класическата оптика.
 Да имат задълбочени познания от дисциплината “Квантова химия”, и по-специално
знания по метода на молекулните орбитали и точковите групи на симетрия.
 Да разпознават различните класове неорганични съединения и да имат основни
познания за техните химични свойства.
 Да разпознават различните класове органични съединения и да имат минимални
познания за техните химични свойства.
 Да имат задълбочени познания от дисциплината “Атомен спектрален анализ“.
 Студентите трябва да имат основни умения за работа в химична лаборатория: да
познават и да работят с проста лабораторна екипировка – колби, цилиндри, чаши,
нагревателни уреди и ексикатори.
Препоръчани избираеми програмни компоненти
Приложна неорганична химия, Приложна органична химия и Съвременни хроматографски
методи.
Техническо осигуряване на обучението
 Две лаборатории, оборудвани за пробоподготовка.
 Апарати за електронна спектроскопия във УВ-Вид област: (1) Perkin-Elmer Lambda 15
UV/Vis Spectrophotometer и (2) Lambda 9 Perkin-Elmer UV/Vis/NIR Spectrophotometer. И
двата апарата са с дифракционна решетка и измерват спектри в УВ/Вид област, а втория и
в близката-ИЧ област.
 Апарати за вибрационна спектроскопия: (1) ИЧ спектрометър Perkin-Elmer 1750 FT-IR
spectrometer, както и най-съвременните апарати във вибрационната спектроскопия (2)
VERTEX 70 FT-IR spectrometer (Bruker Optics) и (3) Раман спектрометър RAM II (Bruker
Optics), екипиран допълнително с микроскоп RamanScope (Bruker Optics) с три оптични
обектива с увеличения x10, x40 и x100.
 Представки (1) за пълно вътрешно отражение ATR accessory MIRacleTM (ZnSe crystal, PIKE
Technologies, Inc) и (2) за дифузно отражение Diffuse Reflection Accessory Praying MantisTM
(Harrick Scientific Products, Inc.).
 Уред за определяне на температурата на топене – 1 бр. и рН-метър - 1 бр.
Съдържание на курса
Курсът включва преподаване на теоретичните основи, предимствата и ограниченията
на най-прилаганите в аналитичната практика инструментални методи за анализ, които
използват молекулни спектри. Теоретичните основи се разглеждат с помощта на разбираема
за студентите математика, използване на групите на симетрия на молекулите и
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представляват задълбочаване на знанията на студентите от съответните области на физиката
и квантовата химия.
Преподаването на вибрационна спектроскопия е концентрирано около нейното
приложение за т.н. “групов анализ”, който позволява разкриване на основни химични групи
в изследваните органични съединения. В тази връзка студентите се запознават подробно с
характеристичните нормални трептения и обертонове, свойства, зависимостта на честотата и
интензитетта от различни фактори, както и прилагането им за анализ на спектрите на
органични съединения.
При електронната спектроскопия в курса е наблегнато на нейното приложение за
количествен анализ на органични съединения и биологични молекули в разтвори.
При преподаване на 1H-ЯМР спектроскопия се набляга на физичните основи на
явлението, както и на влиянието на структурата на изследваните съединения върху
положението и разцепването на сигналите в спектъра.
Упражненията имат за цел да задълбочат теоретичните знания за спектралните
методи и да допълнят уменията на студентите за количествен анализ, които са добили от
първа част на дисциплината. Те също имат за цел да дадат знания и опит за решаване на
практически въпроси от ежедневната химическа практика като (1) заснемане на ИЧ и Раман
спектри на органични съединения в твърдо и течно състояние, (2) заснемане на електронни
спектри на разтвори на химични съединения, (3) приготвяне на стандарти за количествен
анализ на едно- и многокомпонентни системи и количествен анализ на реални химични и
биологични проби, (4) интерпретация на ИЧ спектри на нискомолекулни органични
съединения, (5) отнасяне на сигналите на протонните ЯМР спектри на съединения с известна
структура.
Практическите занятия включват решаване на изчислителни и теоретични задачи,
както и експериментална част, която основно е пробоподготовка и измерване на спектри.
Студентите се поощряват да работят в групи, където дискусията между тях запълва
празнотите в техните теоретични знания. Писането на протоколи не е задължително, но
студентите се поощряват да имат собствена тетрадка за записки (надписана от тях и
подписана от лектора), която могат да използват при двата колоквиума по дисциплината. По
време на практическите занятия, студентите се запознават с различни справочни пособия,
като спектрални атласи и компютърни спектрални библиотеки.
Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Инструментален анализ
Тема

часове

1. УВОД В СПЕКТРАЛНИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ. Основни инструментални методи за
анализ: принцип на работа. Електромагнитно лъчение, области, характеристики, връзка с
молекулните спектрални методи. Електрооптични свойства на молекулите.
Взаимодействие на електромагнитното лъчение с веществото: вероятност за преход,
населеност на енергетичните нива, подборни правила, интензитет, ширина и форма на
спектралните ивици. Закон за абсорбция на светлината.

3

2. РОТАЦИОННА СПЕКТРОСКОПИЯ. Видове движения в молекулите, вътрешна енергия.
Въртене на двуатомна молекула. Твърд ротатор. Еластичен ротатор. Въртене на
многоатомни молекули.

3

4

3. ОСНОВИ НА ВИБРАЦИОНАТА СПЕКТРОСКОПИЯ. Трептене на двуатомна молекула хармоничен и анхармоничен осцилатор - класическо и квантово-механическо
разглеждане. Вибрационно-ротационни нива в молекулите и преходи в инфрачервената
област.

3

4. ВИБРАЦИОННО-РОТАЦИОНЕН СПЕКТЪР. Нормални трептения в триатомни молекули.
Трептене на многоатомни молекули - брой на трептенията, видове, форми на трептене.
Използване на теория на точковите групи и симетрията на молекулите за класификация
на нормалните трептения в молекулите и техните обертонове.

3

5. РАМАН-СПЕКТРОСКОПИЯ. Принцип на метода и приложения. Правила за подбор в ИЧ
и Раман-спектри, интензитет на ивиците. Правило на алтернативната забрана за
симетрични молекули.

3

6. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ НА МОЛЕКУЛИТЕ. Условия за характеристичност.
Фактори, влияещи върху характеристичните честоти - изотопен ефект, електронни и
вибрационни ефекти, хибридизация, циклично напрежение, асоциация, фазово
състояние.

3

7. ВИБРАЦИОННИ СПЕКТРИ НА РАЗЛИЧНИ КЛАСОВЕ ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ.
Разположение на ивиците в средната инфрачервена спектрална област. Интерпретация
на ИЧ спектри.

3

8. ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПИЯ. Електронни спектри и структура на двуатомни и
многоатомни молекули, хромофори и ауксохроми. Подборни правила, класификация на
преходите, интензитет на ивиците в електронните спектри. Абсорбция на основните
видове хромофорни системи; прости и кратни връзки, с и без хетероатом.

3

9. ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПИЯ. Влияние на спрежението, заместителите,
разтворителите и пространствените затруднения върху интензитета и положението на
ивиците. Пътища за дезактивация на електронното възбуждане, времена на живот на
възбудените състояния.

3

10. ЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПИЯ. Количествен анализ. Електронни спектри на
многокомпонентни системи. Корекция на поглъщането на единия от компонентите.
Многокомпонентен анализ.

3

11. ХИМИЧНО ОТМЕСТВАНЕ. Екраниране на магнитното поле от електроните. Химично
отместване. Стандартни вещества в ЯМР. Спин-спиново взаимодействие. Магнитна
анизотропия.

3

12. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 1H-ЯМР СПЕКТРИ. Отнасяне на сигналите в 1H-ЯМР спектри.
Разцепване и площ под сигналите в 1H-ЯМР спектри. Адитивни схеми за изчисляване на
химичното отместване в 1H-ЯМР спектри.

3

13. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 1H-ЯМР СПЕКТРИ. Спектри от нулев, първи и втори порядък.
Анализ на AB спинова система.

3

14. ТЕХНИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТА. Устройство на дисперсионен ИЧ спектрометър.
Устройство на ИЧ спектрометър с Фурие трасформация. Измерване на инфрачервените и
Раман спектри. Устройство на дисперсионен УВ-Вид спектрометър.

3

15. СПЕКТРАЛНИ КОЛЕКЦИИ И БИБЛИОТЕКИ. Спектрални атласи. Интернет спектрални
бази от данни. Компютърни спектрални библиотеки и методи за търсене в тях.

3

5

Общ брой часове:

45

Форми на текущ контрол:
І Колоквиум върху ИЧ спектроскопия (активен тест с изчислителни задачи, интерпретация на,
и отнасяне на ивиците в, ИЧ спектър). Провежда се през 7-ма седмица от семестъра.
ІІ Колоквиум върху протонна ЯМР спектроскопия (активен тест с отнасяне на сигналите в
спектъра, прилагане на адитивни схеми за изчисляване на химичното отместване и анализ на AB
спинова система). Провежда се през 13-та седмица от семестъра.

Б/ Упражнения по Инструментален анализ
тема
Упражнение 1. Правила за безопасна работа в химична лаборатория. Задачи с
основните спектроскопски величини – дължина на вълната, вълново число, честота.
Апаратура в ИЧ спектроскопията.
Упражнение 2. Заснемане на ИЧ спектри на фолия и в кювети. Заснемане на спектри в
капилярен слой и таблетки.
Упражнение 3. Интерпретация на ИЧ спектри. Еквивалент на ненаситеност. Спектри на
алкани, алкени, алкини и бензени. Решаване на задачи с интерпретация на ИЧ спектри и
отнасяне на техните ивици.
Упражнение 4. Интерпретация на ИЧ спектри. Спектри на алкохоли, феноли, амини,
кетони, алдехиди и карбоксилови киселини. Решаване на задачи с интерпретация на ИЧ
спектри и отнасяне на техните ивици.
Упражнение 5. Интерпретация на ИЧ спектри на нискомолекулни съединения, за които
е известна молекулната формула.
Упражнение 6. Заснемане на Раман спектри на проби в твърдо и течно състояние.
Подготовка за първия колоквиум.
Упражнение 7. Колоквиум върху ИЧ и Раман спектроскопия (1 час и 20 мин.). Решаване
на задачите на колоквиума от асистента.
Упражнение 8. Електронни УВ-Вид спектри на органични и биологични съединения.
Количествен анализ.
Упражнение 9. Устройство и действие на ЯМР спектрометър с постоянно и импулсно
облъчване. Адитивни схеми за изчисляване на химичното отместване на протони и 13С.
Упражнение 10. Отнасяне на сигналите на протонни ЯМР спектри. Спин-спиново
взаимодействие. Спектри от нулев, първи и втори порядък. Анализ на AB спинова
система.
Упражнение 11. Интерпретация на протонни ЯМР спектри от първи порядък.
Упражнение 12. Решаване на задачи с интерпретация на протонни ЯМР и ИЧ спектри и
отнасяне на техните сигнали (ивици). Работа със спектрални атласи от ИЧ, Раман и ЯМР

часове

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

6

спектри.
Упражнение 13. Колоквиум върху протонна ЯМР спектроскопия (1 час и 10 мин.).
Решаване на задачите на колоквиума от асистента.
Упражнение 14. Демонстрация на измервания на ИЧ спектри с представките за пълно
вътрешно отражение и дифузно отражение. Търсене на ИЧ и Раман спектри със
софтуера на апарата.
Упражнение 15. Работа с библиотеки от ИЧ, Раман и ЯМР спектри. Търсене по име и
клас на съединението и ивиците (сигналите) в спектъра.
Общ брой часове:

3

3

3

45

В/ Самостоятелна подготовка:
Студентите трябва да изразработят курсова работа, включваща измерването на ИЧ
спектър в таблетка от KBr. Пробата се приготвя под наблюдението на химик от
лабораторията и се измерва на ИЧ апарат Perkin-Elmer 1750 FT-IR Spectrometer.
Разпечатаният спектър (пълна спектрална крива и местоположение на ивиците) се подписва
от химика и се предава на лектора до края на 10 седмица от семестъра. Отделно в специална
тетрадка се записва името на студента, факултетния му номер и името на пробата.
Изработването на курсова работа е задължително и е свързано със заверката на семестъра.
Библиография
Автор

Заглавие

Издателство

Aндреев Г.

Молекулна Спектроскопия

2010

Крисчан Г., О’Райли Д.

Инструментален анализ.

Изд.ПУ
Изд. СУ “Кл.
Охридски”

Harris D. C.

Quantitative Chemical Analysis

W.H Freeman and
Company

2010

Футеков Л., Пенчев П.

Теория на експеримента

Изд. ПУ

1998

Андреев Г., Пенчев П.

Свитък със подходите и конкретни
задачи за интепретация на ИЧ спектри

Интернет и
печатна версия,
променяни всяка
година

2006 2016

Приложение на спектроскопията в
органичната химия

Изд. "Наука и
изкуство", София

1978

Изд. "Наука и
изкуство", София

1973

Спасов Ст., Арнаудов
М.
Спасов Ст., Каменов Л.

Ядрен магнитен резонанс в органичната
химия

Година
1993

Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Всяка тема от програмата се поднася като мултимедийна презентация, в която са
дадени главно схеми, чертежи и основните уравнения, както и снимков материал. Чрез
мултимедийната презентация се прожектират и няколко филма, които илюстрират
трептенията в молекулите и различните техники на измерване. Самата презентация и
7

отделните филми (свободно разпространявани по YouTube) са достъпни за студентите от
Интернет страницата на лектора http://web.uni-plovdiv.bg/plamenpenchev.
Допълнително в лекциите се извеждат от преподавателя на дъската някои от
основните уравнения, за да се покаже на студентите физическия смисъл на нормалните
трептения, приведената маса, вибрационните и ротационни нива, химическото отместване и
константата на спин-спиново взаимодействие. Също така на лекции се извършват
изчисления от преподавателя, които засягат населеността на нивата, различините
превръщания между физичните величини и сравняване на честотите на нормалните
трептения.
През семестъра (през 7-ма и 13-та седмица) са планирани два колоквиума, които
подпомагат подготовката за изпит, а резултатите от тях участват във формиране на крайната
оценка по дисциплината. Лекциите са придружени и с практически курс, който се състои от
упражнения, провеждани в обзаведени за целта две учебни лаборатории. Упражненията са
задължителни.
Методи и критерии на оценяване
Изпитването по дисциплината се състои от провеждане на два колоквиума по време
на упражненията и краен изпит по време на изпитната сесия.
За колоквиумите всеки студент получава лист със задачи, които решава и резултатите
се записват в листа със задачи. Студентът има право да използва всички учебни материали,
отбелязани в литературата по дисциплината, и единствено своята тетрадка. Оценка под 2.99
се закръглява на 2.00. Оценка от всеки колоквиум се изчислява до стотни от съответните
точки по линейна формула и се взима с тегло при формиране на крайната оценка.
Крайният семестриален изпит се провежда като пасивен тест от 40 въпроса. Всеки
въпрос има пет отговора, от които само един е верен. Времето за решаване на теста се е час
и половина. Тестът е разработен в четири варианта, които се различават един от друг. При
теста не могат да се използват записки или други учебни материали!
Оценяване:
Крайната оценка по дисциплината се формира от оценките на колоквиумите и
оценката на теста по формулата:
Оцeнка = К1 * 0.30 + К2 * 0.20 + Тест * 0.50,
Където К1 и К2 са оценките от двата колоквиума, а Тест е оценката от крайния изпит
(тест).
Всички писмени работи (от колоквиуми и изпитни тестове) се съхраняват в
продължение на 1 година от датата на провеждане на семестриалния изпит. Заснетите от
студентите ИЧ спектри от курсовата работа се раздават в края на семестъра на студентите
(това неформално потвърждение, че са станали спектроскописти се приема с охота от
студентите).
Език на преподаване
Български (с възможност за преподаване на английски)
Изготвил описанието
Проф. дхн Пламен Николов Пенчев .......................
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Факултет

ХИМИЧЕСКИ
Катедра
Аналитична химия и компютърна химия
Професионално направление (на курса)
4.2 Химически науки
Специалност
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ (редовно обучение)

ОПИСАНИЕ
Наименование на курса
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ХИМИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
Код на курса
Тип на курса
Задължителен
Равнище на курса (ОКС)
Бакалавър
Година на обучение
трета
Семестър
VІ
Брой ECTS кредити
7
Име на лектора
Доц. д-р Веселин Кметов
1

Учебни резултати за курса
Анотация
За студентите от специалност Анализ и контрол курсът „Контрол и управление на
качеството на химичните изпитвания“ (КУКХИ) е сред най-важните и определящи спецификата на
специалността курсове. Пакетът от знания залегнали в лекционните презентации и предвидените
умения, които ще се усвоят по време на семинарните упражнения, са основа за професионалната
специализация и успешна реализация на обучаемите. Управлението и контролът на качеството са
актуална тема на съвременното общество с подчертано значене при изграждането и
функционирането на лабораториите за измерване в това число и тези занимаващи се с химичен
анализ и аналитични изпитвания. Фирмите, предприятията и организациите са принудени да развият
системи за осигуряване и контрол на качеството на своята дейност, съгласно изискванията на
модерната икономика и пазар. Като член на ЕС и участник в Европейското икономическо
пространство (ЕИП), България трябва да разполага със специалисти с подготовка и познания по
механизмите и параметрите на актуалната Европейска и световна политика по осигуряване на
качеството. Курсът по КУКХИ е базиран на актуални Европейски и ISO регламенти, ползва най-новите
методични ръководства на Еurachem, предлага примери от действащи изпитвателни процедури и
системи за осигуряване и контрол на качеството на аналитичната информация. Ще бъдат разгледани
действащи стандарти за системи на управление, като ISO EN ISO/IEC 17025:2005 и ISO 9001:2015, но
акцентът на обучението ще е върху конкретни практически проблеми (учи като го правиш). Ще се
разработват в екип конкретни задачи, чрез които студентите да търсят решения по осигуряване на
качеството, а също и да представят своите решения, да ги охарактеризират и защитават.
Съществена част от курса е отделена на Квалиметрията, която е дял на метрологичната
наука, занимаваща се с въпросите за оценка и управление на качеството на измерванията и
изпитванията, в това число и на химичните измервания и анализ. Студентите ще работят с
компютърна техника и софтуер, като ще се обучат да развиват и прилагат алгоритми за обработка,
архивиране и управление на данни от химични измервания. Те ще прилагат специализирани
платформи за охарактеризиране и проверка на качеството на аналитичната информация, чрез
използване на персонални компютри и алгоритми на база електронни таблици на EXCEL. Обучаемите
ще доразвият и надградят познанията си по приложна статистика и обработка на резултати, което ще
им гарантира солидна основа и практически умения при решаване на задачи по охарактеризиране на
качеството на аналитичната информация.
Изготвените модели ще са лесно преносими и адаптируеми към дейността на рутинни
лаборатории и звена на аналитичния контрол.
Придобитите чрез курса знания ще са от съществено значение за изграждане на специалисти
химици с компетентност на практикуващи измервания в химични лаборатории, технически
оценители, одитори и потребители на резултати от измервания, както и експерти вземащи решения.

Компетенции
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Как се организират и систематизират дейностите с оглед непрекъснато подобряване на
качеството.
 Принципите за оценка и демонстриране на качеството на резултатите от измерванията.
 Източниците за набавяне и актуализиране на нормативни изисквания, касаещи системите за
управление на качеството.
 Предимствата и рисковете при ползване на компютърни модели за статистически оценки и
характеризиране на качеството.
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2. ще могат:
 Да разработват на база на EXCEL собствени модели за охарактеризиране на качеството на
химични и физико-химични измервания.
 Да ползват възможностите на вградените инструменти на EXCEL за статистическа обработка
“Data Analysis” и функции в категорията Statistical.
 Самостоятелно да разработват компютърни алгоритми за оценяване на неопределеността на
измерванията, съгласно инструкциите по ISO и GUM.
 Да построяват контролни карти на резултатите и да оценяват наличието на “бегълци” чрез
статистически анализ.
 Да построяват и оценяват бюджет на неопределеността на резултати и оценяват приноса на
отделните компоненти в него.
 Да разработват алгоритми за валидиране на методи за изпитване и калибриране.
 Да оценяват изпълнението на тестове за компетентност и участие в междулабораторни
сравнения.

Начин на преподаване
Аудиторно: 90 ч.
 Лекции (45 часа),
 Семинари (45 часа)

Извънаудиторно: 120 ч
 Самостоятелна подготовка
 Работа в екип
 Консултации

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

Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение)
Изисква се студентите да са изучавали курсовете по: Статистика и метрология в
химията; Компютри и софтуер; Аналитична химия I и II част; Хемометрия.
 Да имат развита компютърна грамотност и ползват функции на EXCEL - електронни таблици за
изчисления на масиви от данни.

Препоръчани избираеми програмни компоненти
Univariate calibration in analytical chemistry
Техническо осигуряване на обучението
 Лекционният курс е разработен като мултимедийни презентации на база Microsoft
PowerPoint. Свитък на всички слайдове се предоставя на студентите за копиране и
използване по време на лекциите.
 Използва се Офис пакета на Майкрософт, основно електронни таблици на EXCEL.
 Семинарните упражнения се водят в компютърна зала, където студентите работят
самостоятелно.
 Студентите се поощряват да носят и ползват лични лаптопи и да разработват задачите на
тях, с което да се улеснят при самостоятелната подготовка.
 Поддържа се интернет страница с обучителни материали, примерни задачи и изготвени
алгоритми за решения, които студентите могат да копират и ползват свободно.

3

Съдържание на курса
Курсът Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания разглежда системите за
управление и контрол на качеството на химичните измервания в съчетание с компютърни алгоритми
и изчисления, осигуряващи количествени измерители на качеството на резултатите от химични
изпитвания. Създават се умения за компютърно моделиране, формулиране и проверка на работни
хипотези, изготвяне на числови оценки на аналитични характеристики, като граници на откриване,
работна област, устойчивост на метода, идентифициране и елиминиране на „бегълци”, оценка на
системата чрез изготвяне на контролни карти и др. Важна част от кура е посветена на усвояване на
модела на Крагтен за компютърното моделиране на бюджета на неопределеността и приложението
му при различни изпитвателни процедури и моделни уравнения.

Тематично съдържание на учебната дисциплина
А/Лекции по Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания
ТЕМА

часове

1. ВЪВЕДЕНИЕ В КВАЛИМЕТРИЯТА. Нормативни документи и организация на системи за
управление на качеството. Основни принципи на осигуряване на качеството (QA), контрол
на качеството (QC). Качество при химичните измервания – VIM дефиниции за точност и
отклонение.

3 часа

2. Изготвяне на БЮДЖЕТ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ чрез „bottom up” подход. Причиноследствени диаграми. Модел на Крактен за изчисляване на комбинирана неопределеност.
Оценка на приноса на входните величини върху резултантната комбинирана
неопределеност.

3 часа

3. Подобряване на прецизността на анализа чрез оптимизация на повторяемостта на
сигналите в инструменталния анализ. Отношение СИГНАЛ/ШУМ. Видове шум и методи за
изглаждане чрез приложение на математични алгоритми.

3 часа

4. Оценка на качеството на процедурата на КАЛИБРИРАНЕ. Подходи за оценка на приноса
на процедурата на калибриране към комбинираната неопределеност.

3 часа

5. Използване на информацията за неопределеност за ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО.

3 часа

6. ПРОСЛЕДИМОСТ в химичните измервания и ролята му при гарантиране на качеството на
резултат от изпитване.

3 часа

7. Приложения на АНОВА при контрола на качеството в химията. EXCEL разработка на
АНОВА тестове.

3 часа

8. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - статистически подходи и компютърни
модели за охарактеризиране и контрол на качеството им.

3 часа

9. Оценка на качеството на резултати от изпитване по отношение на целевата
неопределеност.

3 часа

10. Вътрешно лабораторно валидиране. Процедура за набавяне на обективни
доказателства за потвърждаване – „годен за целта” – първа част

3 часа

11. Вътрешно лабораторно валидиране. Процедура за набавяне на обективни
доказателства за потвърждаване – „годен за целта” – втора част

3 часа

12. Вътрешнолабораторен контрол. Контролни карти - видове. Компютърни алгоритми за
построяване на контролни карти и оценка на степента на контрол на системата.

3 часа
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13. Гарантиране качеството при пробонабиране. Модели на проверка на хомогенността и
представителността на лабораторните проби. Оценки чрез сборни проби и подходи за
групаж.

3 часа

14. Организация и оценка на изпълнението на междулабораторни сравнения и тестове за
компетентност. Приложение на компютърни модели.

3 часа

15 . Обобщение – подготовка за семестриалния изпит

3 часа
ОБЩО

30 часа

Форми на текущ контрол: по време на лекционните занятия се провеждат и дискусии и се
поставят контролни въпроси на студентите, за да се провери ефективността на усвояване на
материала. Поощряват се активно и творческо мислене от страна на студентите и даването на
правилни отговори или решения, за което на студентите се начисляват „бонуси“ от 0,1 единица,
които се имат в предвид при оформяне на крайната оценка по дисциплината.

Б/ Упражнения по Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания
тема

часове

I Занятие – Характеристики на експерименталните резултати с отношение към
качеството на аналитичните изпитвания. Приложение на MS Excel за изчисляване на
точкови и интервални оценки на резултати от изпитвания - средна стойност,
стандартно отклонение, медиана, размах, пересентили, сортиране на поредица от
данни и построяване на хистограма на честотите на поява на непрекъсната случайна
величина. Boxplot диаграми.
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II Занятие – Създаване на алгоритми за изчисляване на доверителен интервал на
резултат от изпитване, посредством MS Excel. Охарактеризиране на аналитичните
резултатите посредством статистически разпределяния на случайни величини изчисляване на стойностите на функции на разпределение и интегрални квантили
на нормално разпределена, t-разпределена и F-разпределена случайна величина –
приложение на MS Excel. Вградени модули на MS Excel (Data Analysis) за проверка
на статистически хипотези.

3

III, IV и V Занятие – Метод на Kragten за изчисляване на комбинираната
неопределеност на аналитичните резултати. Приложение на подхода за оценка на
неопределеността при 1) подготовка на калибрационен стандарт,
2) стандартизиране на разтвор на натриева основа и 3) определяне на
съдържанието на кадмий, извлечено от керамични съдове, посредством атомноабсорбционна спектрометрия.
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VI Занятие – Оценка на съответствието на аналитичните резултати спрямо
спецификации в регламенти. Зона на приемане (acceptance zone) и зона на
отхвърляне (rejection zone). Използване на информацията за неопределеност на
резултата за дефиниране на защитна лента (guard band) – примери за симетрични
и асиметрични разпределения.

3

5

VII Занятие – Подобряване на прецизността на анализа чрез математични
подходи за повишаване на съотношението сигнал-шум на измерваните сигнали
(изглаждане на сигнали). Вградени модули на MS Excel - изглаждане по метода
„движещо се средно“ и „експоненциално изглаждане“.

3

VIII Занятие – Принос на процедурата на калибриране към качеството на
резултатите от аналитичните изпитвания. Приложение на MS Excel за създаване и
оценка на линейни регресионни модели, описващи връзката сигнал концентрация. Неопределеност на регресионните параметри – регресионна
полоса. Изчисляване и приложение на коефициента на детерминираност за оценка
на адекватността на използвания регресионен модел.

3

IX Занятие – Вариационнен анализ (ANOVA). Приложение на вградените модули
на MS Excel за решаването на аналитични задачи. Контрол на качеството на
сертифицирани сравнителни материали.

3

X Заниятие – Определяне на целевата неопределеност на аналитичния резултат
при 1) зададен интервал на съответствие, 2) дефинирани характеристики на
изпитвателната процедура, 3) известен риск за взимане на решение, 4) тестове за
пригодност, 5) изисквана възпроизводимост на измерването и 6) установяване на
разлики в различни изпитвани обекти или доказване на тенденции, зависещи от
времето. Промяна на целевата неопределеност в зависимост от стойността на
измерваната величина.

3

XI, XII и XIII Занятие – Вътрешно лабораторно валидиране. Създаване на MS Excel
базирани алгоритми за оценка на характеристиките на методите за изпитване –
граница на откриване, граница на определяне, чувствителност на измервателна
система, истинност на измерване, прецизност на измерване, неподатливост
(устойчивост), работен диапазон и тяхната оценка „подходящ за целта“ (fit for
purpose)
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XIV Занятие – Контрол на качеството чрез контролни карти. Създаване на
контролни карти (X-Chart, R-Chart, S-Chart) с помощта на MS Excel.

3

XV Занятие – Междулабораторни сравнения и тестове за пригодност. Обработка
на резултатите и оценка на изпълнението (z-score и En-score). Метод на Grubbs за
откриване на бегълци.

3

Общ брой часове:

30

Упражненията се водят в компютърна зала и студентите работят индивидуално, като могат
да ползват и собствени лаптопи за разработване на изчислителните модели и алгоритми.
В/ Самостоятелна подготовка:
На студентите се предоставят обучителни материали, ръководства и примерни файлове с
алгоритми и решения, които студентите могат да копират на флаш памети или да свалят от
специализирания интернет сайт след регистрация във FOCUS.
При желание на обучаемите се предоставя достъп до компютърните зали за работа в извън
учебно време.
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Планирани учебни дейности и методи на преподаване
Курсът предвижда лекторът да провежда демонстрационни лекции съпроводени с
дискусии върху представеното съдържание. По време на лекциите на студентите ще се
разяснява от къде да ползват интернет базирани ръководства и регламенти с отношение по
темата. Свитъкът с лекционни материали, съдържащ слайдовете от лекциите ще е наличен
за
копиране
като
Acrobat
–
pdf
файл
от
интернет.
http://web.uniplovdiv.bg/kmetov/Education/EDU-BG.htm
Упражненията са задължителни и включват семинари с решаване на задачи,
построяване на компютърни алгоритми, упражняване на статистически оценки и др.
Студентите ползват индивидуален компютър от наличните в семинарните зали или собствен
лаптоп. При необходимост студентите доработват самостоятелно получените данни или
търсят консултация с лектора на курса и асистентите, водещи упражненията.
Методи и критерии на оценяване
През 7-ма седмица е предвиден колоквиум с практическа задача, в която обучаемите
трябва самостоятелно да изградят компютърен модел за оценка на бюджет на
неопределеност по метода на Крагтен.
Семестриалният изпит представлява писмен тест, включващ въпроси от всички теми
от учебната програма. На практическия колоквиум и на тестовия изпит, студентите имат
право да ползват всякаква литература, записки и свитъци.
Крайната оценка по дисциплината се формира от 3 компонента: резултати от текущ
контрол (натрупани бонуси), оценка от практическа задача и оценката от крайния писмен
изпит.
Оценката се изчислява по следната формула:
0,4 х оценката на практическата задача + 0,6 х оценката от семестриалния тест + SUM
(бонуси)
Всички тестови работи и изпитни задачи се съхраняват в продължение на минимум 2
години от датата на провеждане.
Език на преподаване
Български (има възможност и за преподаване на Английски език)
Изготвил описанието

Доц. д-р Веселин Кметов .......................
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X U M U.f,

r.

Ao
AOq. A.P BECE.II,IH KMETOB
AEKAII
IIA )AIMI,TIIECKI4 OAKYJITET
rtv "[Ar,Ic[ft xr4,'IEH.(ApAcKr4"

IUIOBIIIB

AO

I(JIAT

or npo$. g-p Ilruru I{panon
pr,KoBoA[Ten KareApa Opranvuna rutuux

Oruocgo: [peAJroxeHue

3a u36upaeuu gr.rcqrlu,rurut.

}tsAXAEMI4 AOII. ITMETOB,
Ha ocHoBaHr,re Ha perneHr4e Ha KC Ha Kar. OpraEfiuHa xoMrur
npelJloxenue sls @C ua Xuuuvecrur

Aa Brrecere

.

m

e gucqlrulunata

r. , Mon,

$arylrcr:

Ar,rcqllrrJrr.rHara ,,XuMVs Ha EapKomrrEure eerqecBa.,

u:6upaeua :a acr.rvrut cneqlralrnocrr.I

16.01.2016

B xr,rMuqecxtrrr

Aa ce [peAnam Karo

Qarylrvr u :a cneq. B[oronrs a xfirfl_t{

,,XnMlix Ea Jrel{apcrBearire BerrlecrBa.,Aa ce upea,.rara 3a Bcrrqrr.r

cleqrrajrrrocrr.I na XuM[.{ecrr4 Saryarer c r{3KrlmlreHrre ua cneq, MeguquucKa xriMrr.rr rr 3a

cleq. Er4ororr4[ u xxMr.l[

Ha E@,

or yqe6tara 20lj /201g r.

Cbqr,rre Ee ce [peAirarar c peureuue Ha (DC or 10.05.2016 r.

flpr.rnoxeuue: npenuc-ri3BrerreHr4e or np moxotr
C yraxenu

[POO. A-P

AHOB

P'oxoeo dume,t rcame dp a Opzauuuua

xwrun

Np27 4/ 16.01 .2017

r.

Ilpenuc-a:n-nerexue
oT 3aceaaHue Ha

(arelpa "OpraHuqHa xuMrrr"
or 16.01.2017 r.

IlporoKo,'r J\!

Ha 16.01.2017r. ce npoBele 3aceaauue

Ha

27,1

r{arcjlpcHtllt clBer Ha (areapa "Opraxnqxa

xI,rNrItr".

O6u cr,craB 9. llpucr,crear 7: npor[. rt-p I{nual] I4naHoa, goq. jl-p CTe,qa CrarKoBa,
1ot1. g-p Croanxa lluKonoBa,,qoq. g-p Pyr"ura lja(arlcl(a, Io{. ,q-p )I{aH lleTpoB,,qoU. I-p
Co-{e, AaHEo, ac. Auuurr,p Boxl.uoo. OrclcrBar 2: Iou. ll-p llnaNren
cBc cr)'XeqTli,

rjI.

ac.

I-p

CTaHuN{np

AEreloB

ua 3aHrrut

ManonoB ornyc(.

Heo6xolrlr 6poii ra nonoxxrene! u36op 5.

lreaen pc1:

L
2.
J.

Yqe6Hx Bbnpo(.H.

Kalpont

s+,npocu

lcxl ruu ounpocu.

Ilo r,1 or.rHeBHIfi

pe.q

Blu upr,3(a c r.l3vqaBaHero aa u:6rpacut gucqufln[Hx

,,XEM[, Ea Hap(oTllqllure BerleclBa" lI,,XI{NIu,

Ha jreKapcrReHrJ:rc RculccrBa",

(

A)

p-n (are,{pa

lpoqr- .q-p I4nurH I4BaHoB npelroxr.r Aa craprr.rpar npc3 HoRaTa y.re6Ea 2017/2018 roAlllla.

,

,{ucqun:runara .,Xr.ruua

na

Hapr(ornqHuTe BcrrlccTBa"

ce

cBo6o,IEo rBSrrpaeva 3a Bcuq(Ir cnelHa[Hocrr] B XrrMuqecl<tl,

npe,qnafa 3a

rfarylrer u :a

clteq. Euonof[, u xxMu, [a BO-

> lrcqurllltfirara

.,Xr,r\rJ,r,

IIa

.rre(afcrBcHr'rrc BcDIccrBx

ce nlc:IlarJ

cBo6oAHo r,r36npaeMa 3a Bcurr(u cfiequarHocr,r B Xltnruqecl(
I,r3(,-IrlJqeHrIe Ha Cneq. N4ea[q[Hcr(a

BO

,

tfaxy:rrer

3a

c

xuNru, rl 3a cneq. Euonofur u xlrrllrr Ha

PemeHre:

C eArsoAlrnno rnacyraue KC Ea r€Teapa OX rrpue ,{a ce rlg) raBa UA ,,XttMvq Ea
rrap(orrrqErre oerqecroa" u ,,XI1rMrI! ua aerapcrBeE[Te BelqecrBa", sa yw6uara 2p7/2078
roaliEa.

16.01.2017 r.

rp.

llror4ru

llpororon.rrr:
(ac.

,{uurnap

IIPEAJIOXEHI4E
3a ABpxaBHu rzsn[THrr KoMlrc[u
3a OKC ,,6aKanaBEp"

I. Cueur,rannocr "Xrllrru" - pe.qoBHo r..r 3a,qorrEo o6yverule
llsnr.rr no xl|rvrus u 3arqrrra rra ArrrrJroMHu pa6or[ - 26 roJru u 27 cemeurpu
201'7

rot.

KOMI4CI4-f,:
llpegcegaren: ,{oq. A-p funr<a Amoaa
9nenose:
1. ,[ou. a-p Bronera Cre$anoaa
2. .(oq. g-p Baru Jlerora
3. Aou. a-p Creaa Crarxosa-A6erxe
4. .{ou. a-p Hrzua fluureea
5. .(oq. 4-p feopru flarponoe

II. Cneuuannocr "Menlrulrnc(a xr.nfliq" - pe4onuo o6yveuue
llguur uo xlllluq lr 3aurr.rra Ha ArrrrJroMtu pa6ottt - 24 tottu u25 cemevspu
2017

rot.

KOMI{CI4-'I:
flpe.qce,qarer: Aoq. A-p Becerun KMeroB
9nerlose:
1. llpo@. a-p Znrun ZsaHor
2. !oq. g-p Krpzr faBa3oe
3. .(oq. 4-p Pyluna EararcKa
4. .(oq. g-p Coner [anro
5. .(oq. 4-p Mapur CrorHoBa
6. ,4ou. r-p .faHKa AH roBa
7. {oq. 4-p feoprur llarpoHoB
8. fir. ac. g-p Kupun Ctl]rtlr'rues

III. C[euranHocr "KoMrtrorEpEA]!!4481 - pe4oano o6yvenlre
I-i[gnur uo xulruq u 3arq[Ta rra ArrruroMlu pa6ora - 25 rcnu
2017

rot.

I

26 cenrewpr.r

KOMI4CI4A:
flpegcegareir:,{oq. A-p Crera Cramooa-A6erxe
9"renose;

1. flpo$. gxu llrauen flen.{es

2. IIpo$. 4xn Baczn lenver
3. Aoq. A-p BaHr lIeKoBa
4. [oq. 4-p Mapur Aureroaa-PoMosa
5. Aoq. a-P feopru flarpogoe
6. Aoq. q-p Huro.rai Koqes
IV. Cneuuarnocr "Xur'ru{

r{apIqUEX: - peAoBHo o6yqeHne
I{rnur uo xutr,rurl u 3alrlrrra Ha AtrrrnoMxu pa6oru - 25 rcnr.r u 26 cenreurpz

2017

rot.

KOtl/l4Cl4A:

c

llpegceqarer: [oq. A-p Crena CrarKoBa-A6erxe
9:renose:

l.

IIpo$. 4xn flnarrren flenqes

2. IIpoS. 6n Bacur flenver
3. ,{ou. a-p Bana Jlexoaa
4. .{oq. g-p Mapur Amenoea-PoMosa
5. Aoq. A-p feopru lIarpoHoB
6. .(oq. 4-p TeoSaua ,{uuurpona
V. C[euraarHocr "XrlMfiE c aHrn[ficrur *ur" - pe,qoBHo o6yseElre
I{3rurr no xllMuq u 3arqr{Ta ua ArrrrJroMnn pa6oru - 25 rcruu26 cetrreuepu
201'7

rot.

(OMI,ICZfl:
flpe4ce4arer: [oq. A-p Crena CrarKoBa-A6erxe
9renose:

1.

EpoO. AxH [InaMeH fIeH.reB
llpoS. gxn Bacu,r flenver
!oq. g-p BaHr Jlerooa
,{oq. g-p leoprr flarponoB
Aoq. .4-p Maprls Anrerosa-PoMosa
!oq. g-p Hma [urueaa

2.
3.
4.
5.
6.
7. ,qorl. A-p rHa PoyJraHA
8. fn. ac. g-p Pocuqa,{erona
9. Koucraurun Kprcrer

VI. Cueuuaanocr "Xrruz.r u 6E3I(41lL1EloIeIE{IfM{Ei penoBHo

l-t

3a.qorruo

o6yvenlte.

llgnur no xuuuq u 3arq[Ta
2017

rot.

Ha arirrJroMnu

KOMI4CZII:
Ilpeaceaare:r: ,4oq. g-p luura
qreHoBe:

1. ,{ou.

2.
3.
4.
5.
6.

Arrora

a-p Ilerr Mapunoaa
,{oq. 4-p Buorera Cre$auooa
Ioq. a-p Cre:ra Ctatroaa-A6erxe
,{ou. a-p I4opganro,{uuoaa
,4ou. .u-p HuHa Atll{qesa
,{ou. .a-p leoprr flarponor

pa6oru - 26

rcrut27

cerrceuepu

IIPEAJIO)I(EHI,IE
3a AcpxaBH r,$nr4THrr KoMr4cr4rr
3a OKC

I. Cnequalnocr

,,Mallrcrbp"

-

,,Cuerrpoxr.rur.rven aEaJrrB"

sagovno o65rueuue wa 27 mr.u

u

6

orrouapu 2017 rog.

flpenceaare,r:

Aou, a-p

Becearu

opAanoa Kueroa

rlrenoae:

1. flpoQ. axtr llaauen Hlmonoa flen

rea

2. [oq. 4-p Buorera Munemona Cre$auora
3. Aou. .q-p Hllxorafi ToaopoB Ko.reB
Il. CtIeqttatHocr
27 ccnrclrnpu

r

,.XpauureLrua

xlNlur"

pc,iloBrro rJ 3arorrro oS"ruerrae rra 26 lo;ra.

24 oxrolrnpn 2017 rog.

Ilpe.lccgalc-r:,1]ort-,t-pftunaAranaconaAruona
qireHoBe:

1. .{oq.

,1-p Mapna iiop,.tarrooa Aure-loBa-I'oNroBa

2. Aoq. I-p lliraMen Anrc-,ros AHroros
3. fr. ac. ,l-p XaI]a To;uffrola lleT(osa

IlL
4

Crreuua-ruocr .,Xruua

u exororu-q"

peAoBHo

r{

3a.ro'rHo oSy,leHre Ha 28

eBpvapr 20i7 r oil.

llpeitceAaier: !oq. tr1 fraria Aranacona

Aruona

{:rerrone:

1. !oq. g-p Born CrrNreorroB [jo.{HoB
2. /Iou. r-p I'eopfn l4eauoo flarpouon

3. ,{oq. 1-p Buo:rcra Mulerrrona Cre(tauoaa
4. l{oq. g-p.(raua Aranacoea I(upun
5. !oq. g-p Aror Kuprop Cpenu
IV. Cneura,rtrocr ..Me.itt'ttltrucra
,r l6 cellre\ltspr 2017 rol.

flpc,qcelare.'r:

xuuur'

pejloBrro u 3a.{orrHo o6yueuue Ha 17 roHl

!,oq.1-pCre,raMupononaCrarxoea-ASerxe

rllcrosc:
1. llql.

/'I-p lIJaNreH Anre.loc

2.
3.

r-p Core, 3anpauona.{anro

,qoq.

Anreros

.I{-p BarenrrrHa }iopucotsa AHrejroBa

IIPEAJIOXEHII'I
oT KaTeap[Te 3a npueM 3a

I.

oltc ,,MarusEp"

,UBpxaBHa nop6q(a

-

XpaulrenHa xrlMrra

-

pe,qonHo

fhareuo o6yueuue, raroo
HauMeaoeaBrre

o6)"rerxre

10 6p.

cJreABa:

OopMa Ha o6y.reHue

CeMecrpua,rsa
TaI(Ca

MarucrBpcI{a nporpaMa
Menuqnncra xuuul

sanovno (2 cevec'mpa)

800 nB.

Meruquucxa xlrlrrrn

3aIoqHo (4 ceMecr6pa)

800 nB.

erororur
XpaHxrcnHa xu\r x,

sa,qovxo (2 ceuec'mpa)

700 nB.

3aAoqEo (2 ceMecr6pa)

700 nB.

CneKTpoxuMy,reH aHaIlu3

3aloqEo (2 ceMecrBpa)

850 nB.

KoMrrcT6pHa xt4Mr.r,

3a,[orrHo (2 ceMecftpa)

700 nB.
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Ao AekaHa Ha XO
Ha

lly "n.

XuneHAapcK,.r"

rp. flnoBAr.lB

AOKNAA
Or Aorl. A-p Bxonera CreoaHoBa,
Pb(oBoA Ten Ha (areApa
AHarurr4qHa xuMr4r l4 r(oMnlortpHa xuM14, np xl4Ml4'.]ecxu 0aky.mer

YBaxaeMu rrAeKaH,
Ha 27,0!,2077 ce npoBeAe 3aceAaH[e Ha pa3u.]xpeH KareApeH cbBer Ha RareApa

AHonumuqHo xuMuf, u KoMnambpHo xu4ur, Ha ocHoBaH14e Ha 3afloBeA Ha PeKropa P33--I523
om 74.04.2076, BrB Bpb3Ka c or(puBaHe Ha npoqeAypa 3a 3aqxra Ha A[cepraLUoHeH rpyA 3a
HayqHaTa creneH ,,do Kmop" Ha AowopalT Ha caMocTorTe.nHa noAroToBka l{]rM (aleApa
AHa,r[Tr4qHa xuMr4s r,r xoMnror]pHa xl,M14, - EBe.nrHa HoHcraHTl4HoBa Bbp6aHoBa no
Odnocm Ho eucwe o6pargoearHue :4. npupodqu HqyKu, Mome$omu4o u uHabopMamu4ar;
npobecuoHdnqo Honpoenequet 4.2. XuMutlecKu HoyKu,
do*mopct<q npozpoMo "AHdnumuqHo xuMul".
c AxcepTaqroHeH TpyA Ha TeMa:
,,n3cnededHe Hq o4qrumuqHume ab3uon<Hocmu Hd excmpd&tluoH4u cucmeMu 30
npedaqpumenHo po3dennae u xouqeampupqHe Hq nq\mqHudu, I culemcrque cbc
cne,<mparltqu Memodu 30 oHonust'
c Hay'.reH pbKoBoA[Te, Aor.{. A-p Bronera MuneHRoBa CTeOaHoBa.
3a

o6ctx4ate

AHartaTl4,lHa xtaM14r

ua npoexra 3a
14

A[cepraq

xomnotupna

xulur

oHeH TpyA, KareApeHxFT cbBer Ha kaleApa

6e eAHoRparHo pa3!ll,1peH cbc cneAHtaTe

xa6naurnparu nurlal.

1.
2.

tln. xop. npoo. AxH Al,1Ml4rbp LlaneB, Cy"CB. KnuMeHr Oxpn4cxu",
{nenctoxep), O6aacr ua
BO:4 npl,1poAHl, Hay(h, MareMaruKa 14 xHOopMarl4xa; npo+ecl,oHanHo HanpaBneHl,e:4.2
XrMrqecKu Hayx14; HayqHa cneql4an HocT: AHan4rn,9.{a xAMuF.
npoo. AxH CoH, ApnaAxflH-faHeBa, Cy "CB. l(nxMeHr OxprAcK,1", {neHcr{oHep), O6nacr Ha
BO: 4 flpIpoAH14 Hayxr, uaremarrxa u ln$opMarl4xa; npooec[oHa,[Ho HanpaBneH14e: 4.2
Xl4Mr4qecKu Hayx14; HayqHa cneLll4anHocr: AHarl4Tl,qHa xhMt1,

3.
4.

Aoq. A-p 4.[6eHa AeqeBa-LlaKbpoBa, l,iOHX-6AH, O6nacr Ha BO:4IlplpoAHr Hay(r,
MareMarhl{a 14 r!HOopnauxa; [1po$ecrouanHo HanpaBreHue:4.2 XuMu,iecxI HayKu; Hay,]Ha
cneqkanHocr: AHanHTuqHa xl4Mt4,
,qoq. A-p Kxplan faBa3oB, (ar. ,,HeopraHhqHa xr4Ml4f, c MeroAxRa Ha o6y,{eHhero no xxMrr",
X MrqecKx Oaxynrer, fly,,n. XrneHAapcK[", O6nacr Ha BO: 4 nplpoAHt4 Hayl{t4,
uaremaruxa I tn$opMarl4Ka; 4.2 XuMrqeck14 Hayxui Hay,]Ha cneqr4anHocr: HeopraHuqHa
xt4M14F.

A,o AexaHa Ha XO
Ha nY "n. XxneHAapcKu"

rp, TlnoBAr.lB

AOK/raA
Or Aott. A-p Bhonera Cre+aHoBa,
P-bKoBoAuren Ha KareApa
AHa,nurrqHa xrMr.a, 14 r{oMnlolbpHa xrMur npx Xl4Ml4qec(14 daxynrer

YBaxaeMx rr AeKaH,
Ha 27.O7.2077 ce npoBeAe 3aceAaHlae Ha pa3ulapeH KareApeH cbBer Ha KaTeApa

A4dnumuqqo xu4ua u KoqlpmbpHd xuMur, Ha ocHoBaHIe Ha 3anoBeA Ha Pexropa P33-r523
om 74.04,2016, B\B Bpb3(a c orr(pIBaHe Ha npoqeAypa 3a 3au.{t4ra Ha ArcepTaqlaoHeH rpyA 3a
Hay'.r HaTa cTeneH ,,doKmop" Ha Ao{ropa{r Ha caMocrofller Ha noAroToBxa KbM xaTeApa
AHarrl4Tl4qHa x M14, r, KoMrloTbpHa xuMl4F - EBen14Ha KoHcraHrxHoBa Bbp6aHoBa no
Oanocm Hd euclue o6pBoeoHue :4. npupodau aoyxu, nomeuamuxq u uHbopwomuxq;
npobecuoHonHo HonpdeneHue: 4,2, XuMu,tecKu HctyKu,
doxmopcxo npozpond "Aqqnumu.tqo xu6uq".
c Al4ceplaqxoHeH TpyA Ha reMa:

,,u3credegHe Ho qHqnumuqHume sb3Morrclocmu Hq er<cmpoKtluoHHu cucmeMu 3d
npedeopumerqo po3denrHe u KoHqeHmpupoHe Ho noqmarHudu, e cbqemoHue cbc
cnexmponHu Memodu 3a, atHqnu3tt
c HayqeH pbxoBoAxren Ao[t. A-p Buo.rera Ml4neHKoBa CTeOaHoBa.

3a o6cuN4aue na npoekra 3a AtacepraquoHeH TpyA, HareApeHrrr cbBer Ha xareApa
AHanur,r,rHa xlMt,tfl 14 xounrcrrpra xumrn 6e eAHo(parHo pa3u.I4peH cbc cneAHl,lTe

)<a64ll[ly.pa{t4

1,
2.
3.
4.

/:|/.t,].,ai

tln. Kop. npoo. AxH
ArM(rbp UaneB, Cy "CB. XnrMeHr Oxprqcxr", (neucnonep), O6nacr Ha
BO:4 nplpoAHu HayK[, MareMarl4xa u 14HOopMarl4(aj npoOecroHanHo HanpaBneHue: 4.2
XuMx,{ecx14 Hayk ; Hay!Ha cneLUanHocr: AHarl,lTr4qHa x Ml4fl.
flpoo. AxH CoHF ApnaAxiH-TaHeBa, Cy "CB. HnuMeHr OxpuAcKu", (neHc[oHep), 06racT Ha
BO:4 np poAHy Hay(t, vareuaruxa N uu$opMarl,Ka; flpooechoHanHo HanpaBneHue: 4.2
XkMuqecxI HayB[; HayqHa cneql4anHocr: AHart[rusHa xvMu{
Aoq. A-p An6eHa AeqeBa-r]aKbpoBa, ,4OHX -EAH, O6,iacr Ha BO: 4 npupoAHtj Hayt(l4,
ruaremaruxa r un$opMarr!Ra; npooec,oHaIHo HanpaBIeHre:4.2 X14Mu.lec(H Hayx14; Hay,.iHa
cneqranHocr: AHanxr14qHa xrM14i
Aoq. A-p Nxpun faBa3oB, Rar. ,,HeopraHhqHa xrMt4, c MeToAuxa ra o6y,reuuero no xrura",
XuMu,{ecx14 0akynrer, T]y,,n. XuneHAapcRr", O6nacr Ha BO: 4 npxpoAHu HayK[,
MareMaruRa h l,HoopMarrl(a; 4.2 XuMu,{ecH14 Hayxh; HayqHa cnel{uanHocr: HeopraHhqHa
xt4Mt,tt.

5.

Aort. A-p nnaMeH AHrenoB, xar. ,,OpraHr'rHa x[Ml4r", XhMrqecKl4 OaKynter, ny,,n.
Xuaen4apcxu" O6aacr Ha BO:4 np14poAHu HayRr, MareMarrRa u rHOopMaru(a;
flpo$ecuouarro ranpaBneHhe: 4.2 XhMrtrecKr HayKu; HayqHa cneqfianHocr: OpraHh,.]Ha
xuMuA.

Pa3!.rrpeHl4rT KareApeH cbBer h3clryrlra npe3eHTaq[rra Ha AofiopaHT EBenrHa Bup6arooa n
npoBeAe npeABaprTe,[Ho o6cbxAaHe Ha npeAcraBeHufl AucepTaq[oHeH TpyA. oTnpa8eHxTe
Blnpocr4, oTroBopuTe Ha Ao!{u.lTopaHTa, npenopbKr.4Te 14 [3Ra3BaHurTa Ha nphcbcTBau{uTe ca
npeAcTaBeHx B cboTBeTH[, npoTo(on R]M AorqaAa.

Pa3l'!xpeHrFr KareaDeH cbEer B3e cre[Hrre DerueHxii

1.

npeAcraBeHrrr AhcepraqroHeH rpyA no o6eM

x

cbAlpxaHxe HanbnHo orroBapa Ha
lr3r4cxBaH[Fra Ha 3PACP6, fln3PACP6, npaBunHl4(a Ha ny h cneq[o[.rHl4re rl3r,tcRBaH[n Ha
XO 3a Hay,rHaTa rl o6pa3oBarenHa creneH ,,AoKTop'/. EArHoAyuJHo uacyBa MHeHue 3a
pa3KpxBaHe, Ha npol{eAypa 3a 3ar4rra Ha Arcepraq[ata Ha AoKropaHT EBeIxHa
KoHgraHTxHoBa Bbp6aHoBa.
O6rdcm Hd eucue odpBoeoque :4, npupodHu Hdyxu, MdfieMdmuKo u uH$opMomuxo;
npo$ecuoHonHo Hottpdane4uei 4.2. XuMuqecku Hdyxu,
d oK m opd< d n poz pd Mo "At4 onu mu.t Ho xu Muf, ".

2.
3.

tlpeAnara cneAHara Aara 3a 3aul ra Ha AlcepraluoHHr4, rpyA: 15 Mai 2017 r.
[1o npe4noxeHue Ha P!!{oBoAuren, Ha KAXKX, pa3u]t{peHlrr xareApeH cbBer o6c}Al,

npl4e eArHoAyulHo npeAnoxeHue 3a qreHoBe Ha HayqHo xypl4 3a 3al4[Ta
AlcepraqhoHHur rpyA :a npu4o6reare na OHC,,Aomop", xaKro cneABa:

t4

Ha

BbHurHtt,{neHoBe 3a nnoBrxBcl<xr vHrBepcl,lTeT:

1.

2.

yn, Kop. npo$, dxB AuMumbp np6onupoB Uonee, CY "CB. KnIMeHT OxphAcx(",
{neucuorep), 06racr Ha BO: 4 npxpoAHx Haykr, MareMaTu(a x hu$oplrauxa;
fl po$ecuorarro uanpaBneHre: 4.2 Xl4Mh,tecl{h HayRr; HayqHa cneqhanHocr:
AHarrrrqHa x14Ml4a,
npob. dxH CoH, XdpympH Apnqdx@H-foHeeq, CY "CB. KT/,MeHT OxpuAcKt ",
ineucrotep), 06racr Ha BO: 4 nphpoAHl,l HayK , MareMar[lRa r lar$opmanaxa;
npooecxoHanHo HanpaBneHue:4.2 Xl4M[']eck HayRr; HayqHa cneqfia.nHocr:
AHa,nuruqHa x14Mt4,

3.

Aot l. d-p AnaeHq Kupunoeo Ae,teeo-qo(bpoed, VIOHX -BAH, O6n a cr Ha B O: 4
tlpxpoAH14 Hayl<r, MareMarrka l, IH(bopMaruKa; npooecraoHanHo HanpaBneHhe:4.2
X|iMx,recl{l, Haykx; Ha\AHa cneql4anHocr: AHatvTt/,lHa xuM.Aa

BbrpeuJHx,{reHoBe 3a [UoBa|{Bcr{l,tf, vHxBepcxrer:

7. ,\otl, d-p Becenun fropdotoe KMemoa, xar. AHarrrrr,iHa x[Mr4n t! RoMnErrpHa xhMui,
Xl4Mrqecxl4 oaKynrer, ny ,,i. X[tel,Aapc$u" , O6aacr ra BO: 4 I]prpoAHh Hayxr,
MareMaruRa l4 [H+opMar[(a; npooecuoHanHo HanpaBneHle: 4.2 XuMuqec{u Aay"'u;
HayqHa cneqhanHocr: AHa.nr4T[qHa xuMr4i.

2. Ao4. d-p

Buonemo MuneHRoeq Cme$oHoed, xar. AHa.nrrrqHa xl4M14, r.1 KoMnprbpHa
Oa(ynrer, ny,,fl. X[neHAapcKx" , O6nacr Ha BO: 4 npl,poAHh Hay(x,
MaTeMaruKa ,r uHoopMarrRa; flpo$ecuouaruo HanpaBreHl4e: 4.2 XuMhqecxu Hayk ;
Hay'.rHa cneqrarlHocr: AHa.nurr4,.rHa xrMr4r.
xr.lMr4r, Xl4MUqecKl4

PeSepBHl,r

7.

qreHoBei

npo6,

dH Kpqcuqup UeoHoa UeaHoa, Ay nnoBAl,,tB, O6nacr Ha BO: 4 n pl4poAHl4 HayRr,
MareMarl4xa u 14HOopMar[Ra; npooecroHaIHo HanpaBIeH14e: 4.2 XhMl4,.]eckl Hayl{l4; HayqHa

cneqlaanHocr: Heoprauuvua xumun (ggglggg]

2, npo$.

dH nnqMe\ Huxo,toe neHqeg, Rar.,,AHarurr4,.rHa xlMl4fl 14 l(oMntolbpta xnrana",
X[MlqecKu daxynrer, ny ,,n. XueHAapcK[" , O6nacr Ha BO:4 npqpoAHk Hay(u,
MareMarl4xa u IH+opMarl4(a; T]pooec[oHanHo HanpaB.reHre: 4.2 X14Ml4,]ecRx HayR ; Hay,.tHa
cneqharHocr: AHanhrrqHa xlaM rr r.]h!Ipg!!gd

Mon, Oa(yrTerHrlrr cbBer

Ha XO Aa

yrBbpAu npeAcraBeHrre no-rope peLUeHxr Ha KC Ha

KAXKX.

flpl4na raM:

Ilpenl4c u3B.[e,]eH14e or 3aceAaH14e Ha XC Ha KAXRX.

28.07.2077

pbxoBoArren KAXKXr.....
Aol.{,A-p Bhonera CreoaHoBa

Препис-извлечение
от заседание
на катедра”Аналитична химия и КХ”
от 27.01.2017
ПРОТОКОЛ № 2
На 27.01.2017г. се проведе заседание на разширен катедрен съвет на катедра
“Аналитична химия и компютърна химия” на основание на Заповед на Ректора Р33-322 от
23.01.2017.
Общ състав 14
Присъстват: 14
Необходим брой за положителен избор 8
Присъстват:
чл.кор.проф.дхн Димитър Цалев
проф. дхн Соня Арпаджян-Ганева
доц.д-р Албена Дечева-Чакърова
доц. д-р Кирил Гавазов
доц. д-р Пламен Ангелов
доц. д-р Виолета Стефанова
проф. дн Пламен Пенчев
доц. д-р Веселин Кметов
доц. д-р Николай Кочев
гл.ас. д-р Кирил Симитчиев
гл.ас. д-р Атанас Терзийски
гл.ас. д-р Огнян Пукалов
гл.ас. д-р Деяна Георгиева
ас. Слава Цонева

1.

2.
3.
4.

Дневен ред:
Предзащита на дисертационния труд на Евелина Константинова Върбанова, докторант на
самостоятелна подготовка, на тема:
Изследване на аналитичните възможности на екстракционни системи за
предварително разделяне и концентриране на лантаниди, в съчетание със
спектрални методи за анализ
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Докторска програма Аналитична химия
с научен ръководител доц.д-р Виолета Миленкова Стефанова
Гласуване на предложение за откриване на процедура за присъждане на образователна и
научна степен “доктор” по научна специалност Аналитична химия
Предложение за научно жури
Предложение за дата на защита

Доц. Стефанова откри заседанието и даде думата на Е. Върбанова да представи своето
експозе. След представянето на докторанта беше открита дискусия.
Проф. Арпаджян: Как са избрани органичните разтворители за течно-течната
екстракция? Какви са мотивите да използвате посочените в изследването реагенти?
Върбанова: Органичните разтворители са избирани от различните класове съединения,
така че да има хлор-заместени, алкохоли и алкани, защото нямахме предварителна

информация за разтворимостта на комплексите. Изпробвали сме и органични разтворители
по-леки от водата. Проблемът при тях е че разтворимостта им във водната фаза е голяма и
след ре-екстракция създават проблем с плазмения разряд, поради което не са представени в
изследванията.
Доц. Дечева: Много ми хареса докладването на докторантката и как са подредени и
представени резултатите. Личи си че поставеният експеримент обхваща напълно тематиката,
оценени са много фактори, а резултатите са огледани от различни страни. Извършена е много
работа, а по начина на представяне си личи че тя е свършена от докторантката.
Доц. Стефанова: Само да допълня, че част от проведения експеримент не намери място
в дисертацията, от една страна поради нарастването на обема, а и поради липса на достатъчно
време всичко да бъде довършено.
Доц. Дечева: Считам че представеният материал е повече от достатъчен, а и
публикациите по темата надхвърлят необходимите минимални изисквания.
Проф. Цалев: В изследванията, докладвате че за някои от методите достигате до
процедурни граници на откриване на нива ng L-1 така ли е?
Върбанова: Да, при твърдофазната екстракция.
Проф. Цалев: Това е много впечатляващо, но навежда на въпроса какви са нивата на
изследваните елементи в празните проби? Какви са възможностите за замърсяване от
реактиви и съдове?
Върбанова: В хода на експеримента не сме имали замърсяване с аналитите от реактиви
или съдове. В допълнение лантанидите са едни от най-чувствителните при ICP-MS, което е
предпоставка за постигнатите ниски граници.
Проф. Цалев: Каква е стабилността при съхранение както на новите органични
реактиви който използвате, така и на разтворите след екстракция? Каква е
производителността на методите за предварително разделяне и концентриране?
Върбанова: Относно производителността – при провеждане на течно-течна екстракция
е възможно да се екстрахират едновременно до 12 проби, поставени в статив.
И разтворите след екстракция и лиганда са стабилни. Всяка нова порция лиганд, която
доц. Ангелов синтезира в хода на изследванията е сравнявана със стария реактив чрез ИЧ
спектроскопия от проф. Пенчев и не открихме разлика в състава при съхранение.
Проф. Цалев:Това е важно. Препоръчвам при докладването, преди изводите да се
направи едно сравнение на резултатите постигнати с вашите методи с други подобни методи
за концентриране, защото това би подчертало предимствата на вашите системи.
Върбанова: Такива данни са представени в дисертацията, ще ги включим и в
докладването.
Проф. Цалев: Във вашето изследване са включени 5 или 6 елемента от групата, как
виждате перспективата за разширяване на обхвата от елементи, така че да се включат всички
лантаниди?
Върбанова: При разработените от нас методи за разделяне и концентриране не очакваме
да има разлика в поведението на останалите лантаниди, защото в нашите изследвания са
подбрани представители на леките, средните и тежките елементи от групата. При
инструменталното определяне обаче, особено при емисионните методи, може да се очакват
проблеми от интер-лантанидно пречене.
Проф. Цалев: Помислете върху структурата на презентацията. Добре е формулирането
на целта на изследването да предхожда представянето на експериментални данни от
собствени изследвания.
Проф. Арпаджян: Лесен ли е синтезът на лигандите?
Върбанова: Да синтезът е много лесен, но е с продължителност 24 часа. Доц. Ангелов
ги синтезира, но аз съм присъствала.
Доц. Ангелов: Специално това съединение най-лесно се синтезира.
Доц. Кметов: Тук трябва да отбележим успешното сътрудничество между катедри,
работещи в различни области и да благодарим на доц. Ангелов за съдействието. Въпросът

който искам да задам е: на какво се дължат отрицателните стойности на отрезите на
калибрационните линии?
Върбанова: Да, отрезите са отрицателни, но са статистически неразличими от нула.
Доц. Кметов: Виждам, но препоръчвам при калибрация да се използва опцията “force
to blank”, за да се избегне получаването на отрицателни стойности на отрезите и може би ще
повлияе на границите на откриване.
Аз се изказвам вече няколко пъти за тази работа, че тя е много задълбочена, напълно
отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, така
че категорично подкрепям стартирането на процедурата по защита.
Доц. Гавазов: Присъединявам се към мнението на доц. Кметов. Много ми хареса
представянето на докторантката. Искам да попитам, има ли закономерност в
разпространението на лантанидите в природата или като замърсяване?
Върбанова: Да, свързано е с атомният номер на елемента, тези които са с четен номер
са по-разпространени. Замърсяването е основно от гадолиний, поради използването му в
медицинските изследвания под формата на комплексно съединение.
Доц. Гавазов: Обърнете внимание на някои технически грешки при представянето на
резултатите по отношение на уеднаквяване на шрифтове и изписването на някои съединения,
като например натриев трицитрат.
Върбанова: Благодаря за забележките, ще отстраним неточностите в крайния вариант.
Проф. Пенчев: Какви са преченията от барий, щом не са изобарни пречения?
Върбанова:На практика барият запречва изобарно само два изотопа - 136Ce и 138La, но и
двата запречени изотопа са с много ниско процентно разпространение, което ги прави
неподходящи за целите на ICP-MS анализа. Т.е изобарните пречения не са причината, поради
която за Ba трябва да се приложи метод за разделяне. По същественият проблем са
полиатомните йони, които се образуват участие на барий и кислород, водород, азот и др.,
които налагат разделянето на лантанидите от барий.
Проф. Пенчев: Присъединявам се към предните изказвания, че работата е много
дисертабилна. Познавам докторантката още като студентка и впечатленията ми са че е
изключително съвестна и работлива.
По втора точка от дневния ред беше подложено на гласуване предложението за
откриване на процедура за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
Предложението се прие с 14 гласа “за”.
По трета точка от дневния ред за членове на научното жури бяха предложени:

1.

2.

3.

Външни членове за Пловдивския университет:
Чл.кор.проф.дхн Димитър Любомиров Цалев – пенсионер, гр. София, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
Проф. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева - пенсионер, гр. София, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
Доц.д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова – ИОНХ при БАН, гр. София, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1. Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов – ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
2. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова – ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление: 4.2. Химически науки (Аналитична химия)
Резервни членове
1. Проф. дн Красимир Иванов Иванов, АУ Пловдив, Област на ВО: 4 Природни науки,
математика и информатика; Професионално направление: 4.2 Химически науки; Научна
специалност: Неорганична химия.– външен
2. Проф. дн Пламен Николов Пенчев, кат. „Аналитична химия и компютърна химия“,
Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“ , Област на ВО: 4 Природни науки,
математика и информатика; Професионално направление: 4.2 Химически науки; Научна
специалност: Аналитична химия. – вътрешен
Предложенията се гласуваха и приеха с 14 гласа “за”.
По четвърта точка от дневния ред като дата за защита беше предложена 16 май 2017 г:
Предложението се гласува и прие с 14 гласа “за”.
27.01.2017

Протоколчик:
/гл. ас д-р Д. Георгиева/
Ръководител КАХКХ
/доц.д-р В. Стефанова/
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Monfi Aa pa3peu.:xre yAl,nxa3aHe Ha cpo(a Ha AoKropaHrypara irl4
cwra{o or 28.O2.2O17 r., nopaa[ ceMefiHrr np!.lqr4r-ll,!.

C yBaxeH!4e:

13.01.2017 t-

c

eAHa roAl,Ha,

I

Ipelrxc-,r3Bre.IeHxc

or'3aceaaHUe Ha
}iaTejlpa "OpmHrrqHa xuN{ur:'

or

16.01.2017 r.

Ilpo rono"r J\! 274

Ha 16.01.2017r. cc npoBeae

3aceaarrlre Ha KarcnpcHll,

clBer lra Karetpa "opraHnqHa

xutvur".
O6ul cccraB 9.

IIp

,rt-p CTorHKa I iLrKonoBa.

cr,clDar 7: nporb. n-p l4nLIrH l'lBalrorr,.qoll.,1J) CTela CrarKoBa. aotl.

aou. r-p PyNrrHa Lia(anc(a. rou.,x-p )l{aH flerpoB. Iou. r-p Cone,

,qalrbo. ac. /(trNrxr6p EorilnoB. O rc'6crBar 2: .qoq..q-p llnaMerr

AHrcnoB

Ha

3aHrrlu ctc

cryaeuru. r:r. ac. a-p Cralx\ up MaHonoB ornlcK.
Heo6xoaru 5poii:a nonor(ureneH uj6op

5.

AHcBcH peA:

l.
2.
3.
[Io t.1 s
!o(r'opa

Yle5Hu Btnpoc

.

Kalposu or,npocu
l

eryutr urttpoca.

rarc;1para rocr-buli Mor6a

T B KarcApa ..Oprarru,rrra

cpoxa Ha !oKropau lypar'a

C.nex o5cr,rr,qarre

Ia

u

56nc

or

Cger:ratta JloSeHoBa ABpaMoBa, 3aro!eH

xuntrr". .(oxropaun r Cuer,rana Jllo6cHoBa

y!],nxefl

eiluHo,f-\''

o eAIla roiloHa. crlureHo

ABpaNloBa l\lono.

or 28.02.2017r.

rxHo rllacyBaHe Ha npe,q-toxell ero (7 r,racyealrr: 3A-7

nPor14B-0, Bb3,4T,P){AnU-0),
l(C peuui

flpelnara OC rra Xrrrqecrn $arcy,rrer aa

]_IoBncrBopu

CBerlrara Jl()6cHoBa ABpaN oBa.

16.01.2017 r.

Ip. flroBluB

nporoKon,rul(:...

.

(ac.,{unr'mp

Ha ,qoKTopagT

!o

<Dattt'rrrernrr cleer

Ha Xrl]'lr!qecKu +ak\',,rTeT

Ty(

AOKNAA
Aoq. A-p BecenEr KMeToB
IlpeaceaaTen IIa (oMl-IclrrTa 3a r86op Ila pe.(oBrrx ao(ToparETr.r
OT

ao Aomopc(a nporpaMa AEanlTt-rqEa xr.rMl-u

YBaxacNru .|texoBe Ha O(1.

Ha

ll.

01. 2017 r. rior\{rcllr. Ia3HaecHa cr,c 3anoBel Ha Pe(r.opa B cccraBl

llpelcenarel:

Ioq. l-p Becorus

9resole:

npoqr. jIxE IlnaN{eL Hu(onoB Ileuqets

I,lopAaEoB KMeroB

trou. j{-p BuojrcTa MDilexr(oBa CTc(bajtoBa

lpotse:le KoHKvpce! lijnfiT 3a pelo]rnu ilor(Topallru no ooiacT Ea Br4cue oSpa3oBaxr]c 4,
Ilpapo,tnr'r Ea\,(rl, Nrarel\raru(a rr xud)opMarti(a: lporfecronatlo rranpaB,tcnlre 4.2 XuNlri.teclifi
llaVkfi; .10(r'opcKa irpofpaua - AH&rr[Ttr ]a xtr\Ilr, c (al]uullarx:

-

\,lapn, BacuneRa OpeE(etra:
I lcjlrjt(a llerpoBa (Dorex;

-

Hopa feopruera Corupona:

lle r,l Hx(onoBa EoIelra.

Pe:ylrattlle or npoeejlenrlrlr

u3rrrrr ca (aKro crejlRal

II[crreH

r,r3ni,rr

Ycren u:nut

O6nI vcnex

ro6!p

Maprza Bacuneaa @penr<era

Mr. no66p 4,50

MH.

5,00

MH. Io56p'1,75

Hopa f eoprreaa Corrzpora

ME. Io61,p 5.25

Mn. xo6cp 4,75

Ms. ro6r,p 5,00

Helrnka llerpoBa Oorer

EE CC

Ilers H{(orosa Eoresa

Ee Ce ,BIrt

Ha flpoBelexrrr n3Itu1

lo

'BII

aHr-{uiicrIr e3uK,vcfleuxxre (aHIIrJarure ca llojn,qlllrir cjlelrl.te

Ol1EiIKU:

Mapln Bacrnena (DpeHh-cBa ornxqeH 6,00;

-

Flopa feopr_ueaa Cor[poBa

-

ornllqeE 6,00.

Br,3 octoBa Ha loria:axure pe3vnrarlt (o\I{crlrra flpclnara rra Oah'.]_lter]rrr, ctBer jla
6r,1ar u:6panl:

l eoprueaa Co'tupoRa 3a pe;loBeH lor{TopaHr no odlac.r.ra nrcruc o6pa:oearue
zl. llpnponuu Eay(u. NrareNrarxr(a E ul+oplrartl(a: llpod]ccnorra:rlo HanpaRnerrue :1.2
XrNrIr.recril'l Havrrl:,foKtopc(a nporpaNla AHarrrrr]lqIta xlldur.
1. Hopa

2. Mapr'rn ISacn:reea Open(eBa 3a pclotselt loriropaHT lro o6xacr na aacrue o5pa:orauae

,1. Ilpupolnrj Hay(x. rraTeMarltka

n

uxq)opNrarn(a: tipod)ecr,toEarlHo xanpaB_tcHlre 1.2
Xurtuvecrlr nayxrt; ro(r'opc(a rrpofpa,.,ra Ana,ttrrxqHa x Nr[r.

27.01.2017 r.
rp. ll-,loBllrB

I

Ipercelare-r na touttcnxra:

Ao AeKaHa Ha XO
Ha nY "n. XyneHAapct(l.i"
rp. nnoBAlrB

AOKNAA
OrAoq. A-p Bxonera CreoaHoBa,
PbxoBoAhre, Ha KareApa
AHar[Tr4qHa xuM14F

14

KoMnlorrpHa xuMl4r

np14

Xl4MlqecKrt 0axy.[rer

YBaxaeM,i r-H AeKaH,
Ha 29.O7.2077 B AeroB[ noprArK ce npoBeAe KareApeH cbBer na xarehpa AHonumugHo xuMuA u
ROtunOmbpHd xuMuf,,3a orrpeAenrHe Ha TeMuie ,4 Hay,rHhTe prkoBoAr,iTeIr! Ha peAoBHl4 Aot{opaHTr,
nonoHunx ycneLUHoAoKTopaHTcxl4, cr,4 h3n T r I,l3nuTa no e3l/lKoBa floAroToBHa B peaoBHara ,Hyapcl€

cec,l, 3a npueM

Ha peAoBHl/l AoKTopaHT,4 no:

Odnocm Ho eucue o6posoottHue : 4. npupodxu Hoyxu, namenomuKd u uH$opMqmu^o;
npo$ecuoqonHo Hq npqeneHue: 4,2, XuMuttea<u Hoyte,
doxmopcxo npoepauo "AHonumugHd xuMuu",
BbB Bpb38a c

toaa (areApeHl4ir ft,Bet eAl,iHoAyLUHo npue cneAHure npeMoxeHur:

Hopa feopzueod ComupoBo Aa 6!Ae 3aqrcreHa xaro peAoseH Aofiopafi KbM HaieApa
AHar rr,r,.rHa x,iMx, no HayqHa cneq,ianHocr 01.05.04 AHarrfit4qHa xrMra c reMa Ha AxcepraqxoHHr,,

"ME|OAU

3A

O1PEAEIflHE

HA

A1EAOBU EnEMEHTU

B

TElt{KU MATPUqU OT

M ETNty P f U tl H UT E n P O U 3 B OACf BA"
,4 Hay'reH pbKoBoAuTe, Aoq. A-p Bxorela M[neHXosa CreoaHoBa

Monr, OaxyrrerHl,nT cbBer Aa 0406pri npeAnoHeHxrc teMa x pbKoBoAr,4Ten
np,inaraM npenltc r,r3B.neqeHrre or nporoRona Ha KC.
29.01,2071

Ha Ao&TopaHTa.

pr,KoBoAxren HAXHX:...
AOq.A-p Broneia CreoaHosa

I Ipcr

r

r'rc-r:;ercucr

ol 3acc,r(aIi11c
ta xarc:tpa "AX

rr'rc

r'i

KX"

or 31.01.2017

IIPOTO(OI l\'! 3

IIa

31.01.2017 ce npogcAc 3accAaHue B ltclrogu uoprll,x tra
KalcllpcHrl, c'LBer IIa xaregpa "Aualn'ru.IHa xuMlrt t-t xoMrllolbplla
xtiM1t.f,".

O6ut clcrau 9
I Ico6xo4uu 6poii sa noroxurerreH u:6op 6

Ii.axa o6cr,Ieuu 'rcMurc

u

HayrrH[Te p'r,KoBoArrrenu rra Ho]latc

,uoI{foparrr't'I.
,IoK'r'opaHT Hopa l-eopruena

-

Corrpora
Teiua ,,Mero21u 3a o[peIc]r{Hc Ha creAoBll eJreMeHTrl B tc)r{Krl
Ma[p[uu ol Nrc lrutypluvrrure upou:nogcrna"
Pr,KoBollu

rc:r

r(olt.,'l-p Bl,rorera Munenr<ora CreQanosa

llpc;l.rroxcerruero e npuero c 8 r'lraca

I

l.tl

l.l0l7

llporor(o

"3a". //'

r,rll(:

\\-rww'l
r\

f\/

/lI.

Ea,ra6auosa/

Ao AexaHa Ha XO
Ha nY "n. XxneHAapc$4"
rp. llnoBAr4B

AOK'IAA
A-p B[onera CreoaHoBa,
Pbl(oBoAxre, Ha RareApa
AHarurr4qHa xuM14F 14 KoMnlorbpHa xxM14fl np{ XhMl4qecKl4 0aKynrer
OT Aor.l.

Ysar{aeMr

r-H AeKaH,

Ha 29.O7.2O77 a AenoB[ nopFA]k ce npoBeAe KareApeH cbBeT Ha Ka'reApa A4onumuq\o xuMun u
RoMnpmbpqo xuMuf,,3a onpeAerrHe Ha TeM ie,4 Hay'.rHr,rTe ptkoBoAl4Terr!r Ha peAoBHh AottopaHT,4,
tlorloxllrl ycneLUHo AoKTopaHTcKy, cr,4 r,r3nuT ,4 l,r3n,rTa no e3l4koBa noAroToBHa B peAoBHaTa rHyapcxa
cecxr 3a npueM Ha peAoBHr,r AoKTopaHTx no:

Oanocm Ho eucue o6posoedHue : 4. npupoduu uaytu, uomeuomuKq u uH6opMomur<o;
npobecuo$onHo HqnpqeneHue: 4,2. XuMuqec,<u Hoyxu,
doxmopcxo npozpauq "AHdnumu,tqd xttMttA".
BtB apt3[a croBa kareApeHxst cbBer eA,iHoAyLUHo npue c,fleAHxre npeA.,torieHl,la:

Mdpue Bacuneed .bpeHxeao Aa 6bAe 3aq|,lcneHa (a1o peAoseH AoKropaHr xtM l{areApa
AHanrflr.rHa xrrMr# no HayqHa cneq,ranHocr 01,05,04 AHarxrxgHa xrMr,lr c reMa Ha A!4cepraqroHHm
TPYA:

,,OrHacrHe Ha Bn6paquoHHu x rMP cneRrpn Ha opraHx'rHl, cbeAh8eHhr,,
HayqHx pbKoaoauTel14:

npoo. AH nraMeH H,ixonos

neH,.reB

or KAXKX npx X,rMrqecHt4 0a(ynter Ha fly,,n. XxneHAapcKx x

Aoq. A-p MapxH He KoB MaprHoB oT ArpapeH yHxBepc,irer nroBAr.tB
MonF,

31.O1.2017

Qaxyrre

tri

cbBerAa oAo6p,i npeMoxeHhre

Y Pt xOBOAuIenx

HA AOKTOPAHTUTC.

p-br.(oBoAure.n RAXHXi......,,,.

Aoq.A p B[onera CreOaHoBa

I Ipcr

r

uc-r:ute'tettne

ot

3accjlaHIrc
rra Karerlpa ''AX II

KX"

or I I.01.2017
IIPOTOKOJI

Ne 3

Ha

31.01.2017 ce rrpoBele 3acelaHue B .4eJroBa rropr.4:br( Ha
Kare.qperrru c'r,Be'r Ha (areApa "AHaJlI4TIrqHa xuMru rr KoMrrrorbprra
xriMt s"
O6tr c'sclas 9
IIeo6xo.rlr.rlr 6poii :ra lonoaure,reu us6op 6

Iirxa

o6cr,4erru reMHTe

rr

HayrrH['r'e p6(oBo/lurerx Ha HoBrrre

lloxToparl,lu.

-

.,(orropanr Mapun Bacnrera tDpeuxeua
'I cua
,.O'r'uacxne rra nu6pauuorrrru u IIMP crrerrpa Ha optatruqrlu
cleIruetIu.n"
Pr,rcosornre.nu - rrpoQ.axu .ll,raucl Iluxolon lIerr.reB tr Aou.]l-p
Mapau Ilciixon Mapuuon, Arpapeu yrutepcn'rer, Il:roelln
I I pc;1.uo;ricrir.rc

31.01.1017

t

o e ltpllct'o c 8 r'rtaca ":ra'.

IIpo'roxorrvrr:

/II.

Ea,ra6arroua/

Ao OarqnaerEt r c6Ber
IIa XxMrrqec(x Oa(yrrer

T),(

A O KNAA
or.trou. I-p fmr(a AEToBa
npc.l(c lalc I Hd

to\lvcll,

d1a ll16()lHdpe ItB.H lohl,\lahl

ilo .tlol{]opc(a ltpolpaMa Texxoxor'u, xa i(]18ol.rtlrcliuLe Il pacTfiTerE[Te Nla3IrItH[. carIyH]trc.
eTeprrqHrrTc r'racJra fi fiapibrcMcpui:iHo-ko3\rcTIlqH]rTc npcnapaTx

Yraxaeuu vrenoee na OC,

lla 13.01.2017 r. (oNrlrcl.lr, lla3rraqelra crrc 3a oBe.q

flpelce;1arer:
g.rerruu<:

Pexropa B ctcraB:

rou. ,q-p I'r,IIrKa ATarracoBa AHToBa
r.,u. J Ir Vil fl ii"prru,.n: AH'e ropa.Po\roBa
.qoq. .c p

l-eopr[

BaHoB

l]arpotoB

rlpoBe:le r(oHr(ypccH n3rrrT 3a peJoReH r,toxTopaHI no

llpupoluu

Ha

oo.lict Ilt Bxcue

o6pa?oBaltxe

'-

4-

Haykrr, varerrarrr{a u riElboprrarfi(a: Ilpo4)ecuoxerlo ralpan]lerrxe '..4.2 XuMuqecxn

uav(u; llo(TopcKa npofpaNra icxEoIoIE, Ha xHBoTuEc(IiTe u pacTIlTeIIl[Te \Ia3lt]l]tu.
car!IIuTe, erepr.lx[r'e uacra u napr!rorrcpr,ri]H,)-ro3Nrcr11.iH,]Tc rrlcnaparI c KaHIIIIaTIJI
- Enaro CxacoB qyu(oB;

-

I,lee:x4rraHuxoraesaBoxr.rxona.

Pe3ynrarB:re or IlpoBe.{ellurl Il3ItIIr ca xaxro cne,{Ba:

Ihcven
Brrar.o Cnacoa Uvqrion

ME. ao66p 4,75

I4Ben[Ea Hlll(onaeBa Eoxu.txoBa

Ha upoee4euur

ugul-IT

r.r3rrrrr

Ycreu

r:nm

O6rq ycuex

ME.,qo6r,p 5,25
IIE

CC

Mr. so6rp

5.00

'BIIN

rro .llrrrl,iic(ri e3ll( Bnaro Cnacos t{yql{oe e [o]D rrin oqeE(a

Mrroro ao66p 5,00.

863 ocEoBa lra rroKa3alrE, ycflex I{oMltcurra rlpeAnara IIa Oa(ynrerEu, c6Ber ra 66ae
,B6paE Bnaro Cnacor rllur<oo 3a peAoBerr Ao(TopaET rro o6Jracr rra BricEe o6pa3oBztr {e 4.
Ilprpoaun Ha),rul, MareMar[(a tr r.ru$opuarrla; [poibec[onanuo rlarrpaBlret:ae - 4,2 Xuulrqec(a
EaFI; IOKTOpC(a [porpaMa - TexITOnOrIt, Ira X[IBOTrjECruiTe r pacTrrTeJrrr[Te Ma3ErrE[,
callyHLle. elepuqHure Macna napolovepuiiHo-ko]veTu.rH[f're apenapanr.

27.01.2017 r.
rp. IInoBAlrB

Ilpegce,4arer r:a xourcux ra:
/ AorI.

f.

AxroBa /

.{o.lexaua
Ha XrrMn.recl{u

(ba(y]irer

npa I1V,.11. Xr,r

eu.qap

crcli"

Tyn

AOKNAA
or.qoq. r-p Mapru Iiopaarora Aurerora Pouoea,
P6tioeorr,rrer ttarerpa .,XrrNrn.rEa rexrronorrr"

focno.qnu f(erarr,

Ha 13.01.2017 r. ce npoBeAc r{oHr{ypc 3a peAoBen AoriropaHT xr,rr (arelpara
(ceutull OXT). IioHKypcbr Se ),cfleuno u:Arpxan or B,raro Cnacos Vyuxos.
tlneHoBere Ha RareApeHr.I-s c'reer o6cs.quxa rJ npuexa rer'Iara, HayqHLIrI
p'rJ(oBo/:luTeI I1 I(oHcyITaHT Ha aoKTopaHTa:

llo

o6racr Ha Bucure o6pa:roeauue:4. IlpxpoAHx Hayrur. MareMarrxa tr
ualfoplrarurar llpot|lecuoualuo HalpatleHUe: z[.2. Xuuuqecru uayrn; lorropcxa
_fexuo"roma
npofpaNla:
Ha ir(rrBeruHclrt,tre rr pacrarerHLl \{a3uul{r, carlyHl{le,
erepr'rqE]ITe ]Iaera u naprftolleplriiuo-xo3Nlerr.ilrHxrc npenaparrr.

ua

Tetta: Ct cmae u lJturHue Ha oclnat bgHLt JtutTthrLLr npolyrmtt gbpxy npoLleca
o6pa6onra Ha .,y.imypalHa meqhocql npu nonlLld?dHe utt autntL1lotnrLxa

it

ot utt luu)
Llayueu paronoarre"l: goq. 1-p fr.runa ATaHacoBa AHToEa l't
ll-lavqeu rolcy:rraur: AraHac(a llair.Jesa (PI(l{ n Buoner A!. rp. Ilerqepa)

Sa l i n o ntyc

(C otuu

Bla npr:xa c roBa nper.rrafaM @axy,rreruun cbBer Aa yrBbpgu 3a HayireH
pb(ouoAureJ ua Eraro r]yrror - aou. lt-p lusra Anroea r.i HayLreH KoHcyrraHT ATaHac(a flaH.lcBa.

llpuJrarau

26.01.2017

t

.

[pen

c or ]lporo(orla na (areApeH[rr c6Ber

Prl(osoartre,l xar. XT:

(rou.

.u-p

M.

-Pouona)

Tl

nosauecru Y nueepcut et "fl oucu Xuneuaapcru"
Kareapo "Xu,vruqno texlonorua"

nPoTOKOI Ns 107
oT KaTeApeHo cbBelllaH14e

npen!,|c

IHec 26.01 2017 roA. ce crcroq cbBeLr1aHt1e Ha Kar. XtlMu,tHa rexHonorrlt.
np cbcrBaxa: Aoq A p 1r.4. AHrenoBa-PoMoBa, AoLl. A-p T. AHroBa AoL1. A-p T.
llarpoHoB,

m

ac. g p

X

nerroea, ac A-p

OTcbcrBaxa: aorl. g p

A

ToH,reB

-

1,4.

KocroBa

X.

C14[,leoHoBa.

tn

ac. !.-p O. TeHeBa

xLlt\.4

B HenflareH ornycK,

-

B OTnyC!{ nO Mat4!lt4HCTBO.

Cbaeu-iaH ero npe[414Ha nprl cr]eAHr4q ABeBeH peA:

n.1.

Vqe5Hu ?bnpocLt

OOcL.qeHr 6qxa pe3yarar,,1re
pe,qoBeH.qofiopaHT

or Sfaro CnacoB

Kbr\4

or

r{oHKypc, flpoBeAeH

ua 13.a1.2017 roa,

za

xareApara (aeKqr1ff OXT). Konxypcur e ycneutHo h3AbpxaH

Lly,rKoB.

O6cbAeHfi 6FXa relfl.1 3a AoKrcpaHrvpara HayqeH pbKoBoAlrren 14 HayLleN
KoHcyirraHT Ha AoKTopaBTa. qneHoBere Ha KareiqpeH q cr,Ber r-rpfiexa reMara,
HayLteH pLKotsoA Tefi t1HaylHtAfl t{oHcyI'TaHT, KaKTo creABa:

ilo o6nacr Ha Brlcure o6pa3oBaH e: 4.

ilplapo,4Hra HayKr4 MareMar[Ka

!4

uH+opt4ar!1Ka, npo$eciaoHanHo HarpaBneHr4e: 4.2. XIM!4,]ecKl,l HayK,4,,qoKTopcKa

npotpatua TexHonorfiq Ha xi4BortlHCKl,ire

r

pacrrireflH,4

N,1a3HL1Hl,1,

callyHl4Te,

ereprl,rHITe Macfla,4 nap*rcMepu Ho-Ko3Merl,1yHrire npenapary
Te[,]a: ,.CLCTaB

r

BflrliHrie Ha ocrarblrHh -n

n!4AH11

upoAyKTtl Brrpxy npoqeca Ha

c6pa6orKa Ha KynrypaflHa reL{Hocr rrp],l lonyqaBaHe Ha aHT

6lior

Ka Salinon]yciir

(Canyi-.roM114 H)'

l-iayqeH pt,KoBoAr4Ten AcLi. A p ThH(a AraHacoBa AHToBa
Hay,reH xoHcynraHr: AraHacKa naHeeBa (PKK B EnoBer

M,

rp. nellepa)

Cfeq obcrxAaHe 6e pelueiro Fa ce npeAnoxu Ha oaKyrrerH fl cbBer .qa
qy.rKoB
l/TBbpAr,r 3a layqeH pbKoBo/q ref Ba Bfiaro
- Aor.l. 4-p flttxa AHroea, a 3a
HayqeH (oHcyrraHT

-

ATaHacKa f'laH.1eBa

TlporoKonxpafi:
(xL,1r',4.

X.

CraMeoHoBa)

!o

lJenarra

Ha XuMuqccrl,

npx

fly

(bax)rrer

,.11. Xu,reHaapcKr{"

TYK

AOI(nAn
or AorI. I-p Kuplin faBa3oB,
Pr,xonoglrren r<are4pa OHXMOX

f-l

{crau,
I

Ia 24-26 ,Hyapx 201 7 r.. g ;tc_,rotr1 rrop{I6K 6e nponeAen

BeopraHliqrla xENtrl,

c

NreTojluria Ha o6y.rcHtero

(C

I]a Karclpa ,.O6ua II

no xuMr.tr'. (OHXMOX). B (oiilo

6e

pa3rilejlano c.lejlxoTo [pelnoxcEEe:

T

flpejlnox(eHftero 6e rlplle.ro c 5 [,]aca,.3a.,lI 2 r_,raca,,npo.rur.,.

Motnnaqun la 1gr,,rr{ar}aHe Ha !oroBopa:
1. Ac- ;1-p 'I'colopa Cre(tsena Cterlaxora
Xr-,rel71apcr<u".

Ilpet 2015 r. T,

3arrlr{Tr.t clrorrra

e

BB3rlr.la[rJr( na X@ na

I]tcepraur,, Ha

npErto6xBaEe

IIy

.,lI.

lta O[{C

,.Io(rop" B Ka-relpa OHX c MOX_ Ia e r,r.rrar1 yreu ct,c 3ltaHn{ rj yMeHrr{! r{ouro, xpaBrr
(elrra rarro:ra Karenpara, taxa lr 3a XuNlltqectu,
Oal<ynrer.
2. Ac. 1-p Teolopa CrcoaloBa e ylrar(aRaH or cryIexrrrre rpenojlaBaren.

Il cBorra

llpenolaaaTc,lc(a llciiEocr.T{ IIe rrecTII cr,tjtu It eEepfr.t{.
3. Ac. ,{-p Cre+auoBa e rrjroloBxr r\{_ta! vqeH c Hayqnu ny6:ruraqur B perolrflrparru
ollEcaHx, c IF (Chemiju; Cefitrdl Europcdn Journal of ChemishT, Crodticd Chemica Acta:

Orienlal.hu'nal

Chemistrf, Chemicol paper,^; Acttt Chimica Slo.,,enicu: Russian,Jottnal
of (jeneral (:henistry) i SJk (Journal o.[ (]hemical Technolt)g) dnd Met(llurgy). He:,iHara
EayqHa

oJ

flpo]Iy(rlur

3a

neplIola 20] 2-2016 r. eKlroqsa I 1 uayuua lly6_,rflraquu:

Gavazov, K. B., Stojnova, K. T., Stefarova.

l.

S., Toncheva. G.

K., Lekova, V. D., &

Dimitrov. A. N. (2012). LiquidJiquid extraction and spectrophotometric
characterization ofsome neu'tcmary ion-association complexes ofgallium(lll) and

indium(lll).

C hemij a,

Gavazov, K.. Stefarova.

'1

..

2

3(.4). 27

8-)85.

& Toncheva, G. (2013). l,iquid-liquid cxtraction and

spectrophotometric characte zation of a new ternary ion-associatiol complex

.l

iror(III).
Steianova. T. S..

of

Chem. Technol. ltletall., 18(.6),642-648.

& Gavazov, K- B. (2013). Phenylmethoxybis(tetr.azolium)

io11-assouiation

complexcs $'ith an anionic indium(lll) - 4-(2-pyridylMo) resorcinol chelatc. C,er[.
Dur. .1. (lhem., 11(2).280-289.
Stcfanova. T. S.. Gatazov.

K.8., &

Toncl.reva. G. K. (2013). Extraction-spectrophotometric

charactcdzation ofa temary complex

oliron(ltI) $ith 4-(2-pvridylazo)resorcinol

(PAR) and 2.1.5{riphenyl-2lJ-tetrazolium chloride (TTC). ,screnri/ic Res. Linion Sci.

l'lottliv.

Ser. Cl 16.

183-l89

Gavazov, K. 8., & Stcfanova. T. S. (201,1). Liquid-liquid extracrion-spectrophotometric

ilvestigations o1'three tcrnara- complexes o1'vanadium.

(ioat

Chen. Acta, g7(3),

233-240.
Gavazov.

K.ll.,

Stelanova. T. S.,

&

fot1cheva, G. K. (2014). Extraction-spectrophotometric

studics on the complex fomtation

ofiron(III) $ith 4-(2{hiazol,vlazo)resorciool

tetrazolium salts.,l Adtunc. Chcm., I0(3).2191-2501

and

.

Gavazov. K. B., Toncheva. G. K., Srcfanova. T. S., & Simirchiev, K. K. (2015). Extractionchromogenic systems containi11g Iron(lll). 4-(2-thiazoiylazo)rcsorcinol and

ditetazolium salts. Oriental
Stctanova. T. S., Simitchicv, K. K.,

.J.

Chen.. Jl (2).

98 i

-986.

& Gavazov. K. B. (2015). Liquid-liquid extraction

and

cloud point extraction lbr spectrophotomel c determination ofvanadium using 4-(2-

pvridylazo) resorcinol. Chemical Papers, 69(4), 495-503.
Tonchcva, C. K., Slefanova. T. S., & Gavazor,. K. B. (2015). Liquid-liquid exrraction-

clromogenic s],stcms containing iron(lll),,1-nitrocatechol and tetrMolium salts.

OrientalJ. Chem.,
Gavazov,

3

I (1 ), 32't -332..

K.8.,I)elchev, V. B., Mileva. K. T., Stcfanova. T. S., & Tonchcva,

G. K. (2016).

A 2: 2: 2 Complex ofvaoadium(V) with 4-(2-thiazolylazo)orcinol and 2,3,5_
triphenyl-2H-tetrazolium chloride.

/cld

C/?

imicd SloNenica, 63(2)- 392-398.

Gavazov, K. B., Delchev, V. B., Stefanova" T. S., Toncheva, G. K,, & Simitchiev, K. K.
(2016). Specific features oftetraritrotetrazolium blue chloride as an extmction
reagent for

iron(III). Russiah Joumal of General Chemistry, 86(5), 1167'1176.

Kare.4para n @ar<vmEra.

4. IIoEacrorqeM ac. 4-p Creoanora pa6ora arEsuo rro Mexl)aEapoAerr IIpoeI(T

qETBT,PTI,I KOHKyPC
CbTPYAI.I}ITIECTBO

3A' AByCTPAHHO

MEXY

HAyqHO-TEXHIIIIECKO

PEITYEJMKA BbJITAPI4'

I,I

PEIIYBM4KA

CJIOBAI{I4fi: EITC/CroBaKz, 01/7 (noanr.rcau Ea 30 cerreMBpu 2016
,fipunoceenue Hd ioHHo-aco4uupaHu kojaruekcu
Paspa6omeaue

a

s

B

r.) sa

reMa:

i,tukpoeKcmpak1uoHHu mqotultu.

emodu 3a onpeden He fla 4ere6u a atumu...

Tl

e eraucrsegfifl.

IIP9Aq!!B!ITC.]I EA KATCADATA. I{O'TO IiMA OIII,IT B II3CJIC.IBAIIIi'I. CB6I]3qI4 qEECTpAI(qI,' IIDII

int
ocBo6oxqaBaqe

or pa6ora cep[o3qo tqe

Extaction). Hefinoro

eoeuryamro

3aTpyArr[ ycneErroTo oTqETarre fla flpoema.

3ano*rarara or uea pa6ora llo [poekra e cB6p3arra c Er<crparu1Il, npr Temeparypa ua
KoaryJra{[, rra (oop,4urrarrioErrrr cBeAriEer tIl: 1) rla rana"q[fi(V) c .rza.:onr:ra:ouallrol u
EoAopo,{eu rrepo(ctrA; 2) ua

ve,{(Il)

c rrza3oluraaouallron o npacacmue na

rpuroa X_I00.
5. T, e (oEcynrar-r IIa 6aKa.raB6pcKa ,qzulorwra pa6ora ua pauagaa Cerruuon
AxMeAoB (cryAeur or IV xypc; c[eqrranuocr MeArzqruc(a xr.rMtur,
$ar. M 130557101g),
Korro ce o.ra(Ba Aa 6EAe 3aur.rrerra qpe3 rotnt 2017 r., flpti ycJroBr.re, qe e(cuepuMeETrrre

6lgar saeapmeur e cpon.

^<
r6KoBoturen KatexDa: l'/
30 .01 .2017 r

IlnoBAxB

.

/

<

(aou. a-p Krpr.rr laBa3oB)

TIPEIIIIC-U3BJ'IEIIEHI{E
OT IIPOTOKOJI Np l5l /24-26.11.201i r.
Ha 24-26 *ryapu 2017
IIeopftuI-IqIIa xrrMrur

c

r. a goroau

MeroAr4Ka Ea

rropagrn 6e upore,4eu KC ua r<aregpa ,,O6rqa

o6frelllleTo

ro

xr.rMlls..

(Om04OX), B kofro

pa3rne,qaEo cnearroTo rrpealroxeErre:

T
lInu.
fllacyBaxa:

l) xoIt. r-p Kupr'lr faaa:oe
2) .1oq. 1-p Baru Jlenoha

3),uoq. 1-p llere Mapuroua
4) ur. ac. 4-p ilopaaura CreSauoea
5) In. ac. J-p AEToaHela Anrcjra.{esa

6) r-1. ao. tr-p Kr4mra Croinoea
7) ac. ,1 p Teo;1opa CrcSauoea

B ornvcra:

l) ,rou. 1-p iioplarrxa flanona
2) r:r. ac. n p

fa,u Tol.rcra

Ilpeg.roxenuero 6e nprero c

5 rraca,,3a..

[

2 rraca,,[porrrB.,

+-

Prrouo.tlte,r *are,rpo:,..,....,2,-.\...
1
(lrr.

26.01.2017 t.

rp.

Ihornre

r-p Kupl,r

faea,:oe.1

r.r

6e

,{o ,{eraua
ua Xr,rrrauuecrr,r Qaxylrer
npu ITV "II. Xra.nen4apcror"

AOKNAA
or qou. g-p E,rena I-. Xopo:ooa
Ptxoaogare,r xarerpa @u:uroxuuu-r

f-a flexau,
Orquc:renara c npaBo Ha 3anlrlra AoKTopar{TKa K6M Kare,(para
flasrtuHa 6orol.rr. roBa KlHqeBa or 01. 03. 2015 rog. 6erue ua:naueua ua
AJIbxHocr "acrcreur" 3a cpoK or ABe ro,ultHr,r. Tf, e e4uH TIoJILIBaJIeHTeH
crequ,r:rrrcr, Heo6xo,q[M 3a KareApara. Karo ,qorropalrr r,r acr{crerrr rx e
npoBexAalra ceMrrHapHl4 3al5t'tvfl. tto KsaHrosa xvut4l t4 Ksarroaoxr{Mr{rrHrr MeroAr,r x na6oparopHri ynpalr<rteHru no Qu:lrroxuurax c
KonoruHa xr,*rzg. llouacroruleM Tr npoBexna ynpo(HeHr.rrra no
MareMarl{Ka c6c cryAeHTI.I or BcIrqKI4 6ara.raa:rpctclz cfieurir]IHocrr,I Ha
X[Mnqecrus Qarcy:rer. Cpouuuar fi rpyloB ,{oroBop r.r3Tratra sa 01. 03.
2017 r.

B ra:u apa:ra, MoJUr rpy,{oBrrrr ,qoroBop Ha acucreHr llasruua E.
KbHqesa Aa 6rge ygurxeu c olue ABe roAr.rHli, cqr,rraHo or 01. 03. 2017
IOI.

flpunaraM

npenr4c-r43BJrerreHr,re

or flporoxo:t

Ha Kare,{peHoro

c:bBeIIaHI.Ie.

25. 01. 2017

ll:ron;ur

r'.

C yaa.xenue:

goq. 4-p E. Xoposona

or 3aceAar{xe

IIPOTOKOn

l;aec,24. 01. 2017 r.

Ilpenuc-usa.neuenrae
Ha Kar. @u:uxoxlfrlIag

Xe144

B Kare.qpa "@flsuroxuNruf," ce npoBeAe KareApen

c:bBeT.

Ilpzorcrear:

Xopo:ora, npo$. gxn B. .{enuen, 4oq. 4-p M.
Crosuoga, AorI. .q-p H. ArlM.reBa, rrr. ac. A-p A. llerpos, ac. fI.KlHqeBa, xrrMr.rx
M. feoprureea ra xlruur H. ,{e:rueea.
Orcr,crsar: ac. B. trIsaHoea - a vafiquHcrso.
Kare4penzlr crner ce npoBe,qe npfi cJreAHr4, AHeBeH peA:
l. Kagponu rrnpocu
2. Yue6uu errpocu
3. Pa:r*r
4or1. 4-p E.

flo r.1. goq. 4-p E. Xoposoaa npe4noxz

y4arxeu rpy,{oBr.rf,
IoroBop Ha ac. llasruHa Kru.rena c gee ro4truu, cvurauo or 01.03.2017 t.
Bcu.xu qresoge na Kare,{peHr.r, c6Ber eIV HoAyuHo rnac}tsaxa 3a ylb;rxaBar{e
Ha

rpyAoBr.r, .{oroaop na ac.

fI.

ga 6rge

Kr,H.{ega,

flo r.2

,tw
24.01.2017 r.

Iporo*orrr*,
/ M. feopruera

,P/

/ |

U

OQ xr*rrecku

(Dakynmem

Karelpa O P f A H I{ tI II A
l43x. Ne

7 127

.01.2017

)(YII{I{

q.

t.

Ao
AOII. A-P BECEJII{H ITMETOB
AEKAII
HA XI,IMI{TIECKI,I @AKYJITET
rly "tlAlrcr4fi XI,IJIEHAAPACKI4"
NJIOBAIIB

AOKJIAA
or upoQ. q-p I{,'ruln lleaHos
p:bxoBogr4Ten KareApa Opraurr.rna xr.rMu_f,

Ornocno: flpeAJ,roxeu[e 3a

xoHopyBaHr-r [perroAaBareJrrr

:a II-p' ceueclrp na yue6nara

201612017r.

yBAXAEMU AOU. KMETOB,
86ts Bp63I(a

$arv,rrcrurl
aclcreHrn

c pelxcrl{e

c:bBcr

r{T,Nr

Ha KC Ita Kar. OpraIIrI.IHa

Ita XrrMx.lecItlr Qar1,-lrer

x[\fi]r,

[pe,t_,roxeHLIe

Mo.!,I tra BHecete BlB

3a x36op Ha \oltop)BaHu

xaregpara :a Bropr ceNlecr,bp na yqe6Har a 2016-2011r. IiaNr.o cne]lBa:

rx. ac. I-p MrneHa EoroeBa Craii(oBa (l,I |TI,I- c. Maprooo) - 120 laca l,.lpaxueuua
3a .qr]culluJrxHara ,.XxNrn{ Ha oprallllqHltre BeluecrBa R laprlrolrepaiuu l.t Ko3Mer[qHn
1.

rlpo]IyKTr'r":

2. r:r. ac.
ynpaxrreHx,

,u-p Mapraptra Xpucrona .{ovena (I,ITTl,l-

c. Maproao)

-

120 qaca

Itcurnluuara.,Crupcvenun xpolrarorpacfcru \,reronr,,.
3. rr. ac. a-p Mrna Mrxaii-qoea ToEopona (yXT- lhoegun)- 200 ,raca yrrpaxi{eHr,
3a

grcqutrrattara,.Opf aHuqI]a xrtv[rr"
flpnLtoNenue: npetrc-n3Breqcflrre or npororol M23g/ I 0.01.2017 r.

rrPo@. A-P

IIBAHOB

Ptxoe od utne:t rctmedptt Opzauu,tu a xutr usL

:ra

flpenHc-r3BreqcHue

or 3aceaaHue Ha
Karenpa "OpraHuq
or 16.01.2017 r.

a

xxMur"

flporoL0,r J\! 274
Ha (a'rexpa "OpraHxqHa

Ha 16.01.2017r. ce rrpoBexc 3acelaHue Ila rarelpeHx, ccBer
xl,tN{ur".

O5u(ci,craB9.flpucr,cIEaTT:npo$..q-plinrrrrl1lrarloB,,'loll-!-pCrenaCrarKotsa,,1ol{.

tl-p CrorHKa HuKojroBa. Ioq. n-p PyMrrra Eataitcxa, ,toq- ,q-p Xlul flerpoB, Aou. .q-p Co.nel

,{a!rc. ac- flulltr'n p Boxutog, Orcr,crgar 2: lou, ,t-p [IraNleH AIIre.,loB
cryleHTu, rjl. ac, ,1-p c'aaHuNrxp MaHoroB

-

Ha 3aHrru, cl,c

o flrycK.

Heo6xo,tuM Spoii 3a noroxxrcncH u36()p 5.

per:

,4HeBeH

llo

1.

V.re6uu arrrpoctr.

2.

KarpoRu B6npocu

3.

TcK)ulu Brnpoc

r'.2

.

or ilncsuua pet 3a Hyx,lurc

Ha Kare/tpa ,.OpfaH 'rHa

xaNlxr" 3a sropu y'le6cH

ccMecrlp r(r y,ie6Hara 2016/2017r.. pblioBojturc"r Karelpa Irpoq). il-p l'ln rH llBaHoB ttper[lox!i

Tpxra xoHopf-BaHlr npeno4a8ale.rlr,l 3a na6oparopHu yllpa)KHeHu, no ..XuMrrl lla opraHuqH
Berlecrna 8 rrap+o\rcptriiHu u

r(o3N

Te

eruqHr npo,lyrtru''. ..CsspetrcnHu xpotliljrol paqlcKo lrtcrolx"

u ,.OpraHu.rHa xoNiur"! Ka(to cre]Ba:

1. r,r. ac. 1-p MrreHa Bofoeea CraiKoBa
-r-

t'l - c.

MapKoBo)

-

120

qeca

npa)t(lreHur 3a.qucqunjrrrrara..XoNffi Ha opratlx.lHllre BcuecrBa B napOoNIep iiHx

u l(o3Nler,1qH0 npolyKTu'

2. rn. ac. r-p

;

Maprapnra XpucroBa ,[o.rcBa

ynpaT(IleH!1,I 3a l]ucuunrxr

l.

(HT'l

ra'r

(t1'[TI'l c. MapKoBo)

120 qaca

a .)ccBpcNIeHIIu xpol\la'lorpaqlcKu N{ero:fx";

rn. ac. ,q-p MuHa MuxaiinoBa TonopoBa (yXT - Ilaoa,tuo) 200 laca ynpaNttearr
3a

,qucq nnxlrara.,()praH qlra x,lNl,lr"i

C:rert o6c'tx,1ane

fi

c,quHoayrxHo rlracySaHe Ha npcrno)I(eHl{ero

(7 liracylran,i: 3A-7

flPOTllB-0. B'b3A bPXAJ1l.l-0), KC peutr:
Ilpennara OC Ha X Mu,recxu ihaKyrrer Aa u3bepe xoHopyBaHl acucreltrfl 3a Broprl
ceNrecrcp Ha yqe6 ar a 201 612017 t. :

l.

r'r. ac. il-p MuneHa BoroeEa Craiixoea :a

I

cuutlirlrHara ,.XxM

,

Ha oprallxrlHxrc

BeulecrEa B nap4)orlrcpuiiHr'r Ko3Me rrqHx npo.qyxru" (120 vaca ynpa)(HcHI]r);

2. r,r. ac. .c-p Maplap

'aa Xpucrosa ,{oseBa
xpovarorpa$cru ueroau'' ( I 20 raca ynpaxucuur);
3. rn. ao. a-p MuHa Mnxaiiroea Toloposa 3a
qaca ynpaxHellur).

16.01.2017 r.
rp. fl.noB.q B

ll

3a

r,{ctt n.rxHara

,,C}BpeNleHHu

cllan"r Hara.,Opratlrqtra xxNlur" (200

,{o ,{ercaua
Ha Xuuuuecxa $ary,rrer
npu nY,.11. Xu,leuqapcrr"
Tyn

AO KNAA
or

rou. rI

/

V:rpu

riiop

r,ir oBa

qrrre,rort. lao)4ou:t.

PR(oBoAure,t (arenpa,,Xt,tNtl.i,lHa

rexrronorr{"

focro,lru f[ertan,

Mo.ll rrpo{r. a-p

Mar,qarerr l{r.r,lrnrpou 3aaranon

aa

6'sge xonopyeau

tlpelroAaBarerr 3a BoneHe Ha reKIIloHeH rypc uo us6upaeua 1ucl\t4n!rL1na

,,

XLanu, Ha

xpdHumentLltne npodyrmtr" za:

.
r
xuuu" IIl

cryfenru 6ara,raupr ..Xtvru" IV xypc,3aAorruo o6yveHr.re 30 qaca,
ery.qeHfll 6a(alaBpr.r ,,Xl{Mn, c Nrap(erfHl'"

IV

Kypc td,,Erolorun

nypc. peaosuo o6yveuue 60 uaca;

r

IrlloBer(naHe Ha

lr:nnrr

-

.raca.

I0

O6u xopapuyu 100 vaca, nprpauueuu (aro ynpar(ueutrr.
flpu,raralr npentc or ltpot'oror'ra

26.01.2011 r.

Ha

(arerpeHlra cr,Ber.

PI,(otsoAnrer (ar. XT:
(nou. .4-p M.

A

r.r

Tlnoe$ugcxu Yutlsepcurer "Ilaucu Xuneuaapcru"
Koregpo "Xumrqxa iexlonorue"
nPOTOKOn Ne 107
oT KareApeHo c] BeulaHfie

npenMc
AHec 26-41.2017 roA. ce ctrcroq cbBellaHrle Ha (ar. XrlMl4qHa

npr4c-bcrBaxa:

narpoHoB

u.

aoq A-p L-4 AHrenoBa PoMoBa, Aoq A-p f.

ac. g-p

X

llerKoBa, ac A-p 14 KocroBa

OTCLcrBaxa: Aoq A

pI.

x

rexHoflorrr.

AHToBa, AoL{. A-p

t

[4. )K. CrlMeoHoBa

ToH,leB-B HennareH ornycK, rn. ac. A p O. TeHeBa-B

ornycr no 6onecr.
CbBeulaHLlero npeMuHa npu cfleAHuF AHeBeH peAl

m

i

YqeOHu e-bnpocLl

npo$

p MarAaneH A,aM rpoB 3naraHoB Aa
bLAe xoHopyBaH npenoAaBarelt 3a BoAeHe Ha lreKLlqoHeH xypc no ra6llpaeva
Pa3afleAaHo 6e |peAofioxeHLlero

.q

A14crlrrnt-L/lHa'Xi/Mri! Ha xpaHrlTenHtlTe npoAyKTl4" 3a.

.
.

cryAeHTr4

.
OOul

6axanaepll

,.XraNaxF"

lV Kypc, 3aAo!Ho o6y9eHl4e 30 .]aca,

cryAeHTx baKanaBpfi ,,XrM

r

c MapKeT Hr' lV Kypc u ,.6noro tq u xurtus'

lil

-

60 eaca,

Kypc , peAoBHo o6y,leHl,le

npoBeY.AaHe Ha ,43nt4Tr

xopaprayu 100 eaca,

l0.raca

npr4paBHeHt4

(aro ynpaxHeH!4t

t-lneHoBere Ha Kare,qpara npfiexa
iqa ce npeAnox Ha OC, npo+. 4-p Marpa,rex
AriML,lTpoB 3naTaHoB
L136

oaevd

4t1c-{,4

1

Aa 6b,ne xoHopyBaH npenoAaBaTefl Ha -lteKllrloBeH Kypc

n/,-a

'

xv,\,1v,e Ha

\oaHLlTeth,lie npoAy(-l,1

llporo(onLlpan
(xrM.

X.

CraNaeoHoBa)

no

,{o ,{exarra

Xuuuvecru rparylrer
upu ITY "fI. Xureugapcru"

ua

AOKNAA
or .[ou. r-p E,rcHa f. Xopo:ooa
Plxono.qnre,r xarelpa (rl tr.r xoxunul

f-

n flerau,

Mon.{, 3a Broplr ceMecr6p ua y.re6nara 2016/ 2017 roAr.rHa 3a
cry,{eHTI-I or crlequaJrHocrx Koumorupua xurr,rra;r - I-ar,r rlpc v Xuuur. c
MaprerrrHr l-au rypc, Ea 6rg.al xoHopoBaHr.r 30 uaca ynpaNnenux no
MareMarr.rKa II-pa vacr na Buxrop B:raguuupor fioroa, cry4eur IV
Kypc. cneu. 14uNeuepua Suruxa.
flpeg.roxearzero 3a xouopoBaH IlpelloaaBareJr ce Halrara 3arIloro
Tr,rryirrprbr lr:nx3a s r,{afiquHcrgo.

flpnnarau npenuc-zsaleuenlre or flpororo:r Nq 144124.01 2017 r.

25.01.2O17 r.
ffnoa4r,ra

C yaaxeHre:
Aort. ,{-p E. Xopo:ona

Ilpenuc-r.r3BleqeHIIe
oT 3ace,{aHl4e Ha KaT. or.I3I,IKOXI4MI,U

IIPOTOKOI

[uec,24. 01. 2017 r.

]\rs144

B KareApa "(Dugr,rroxr.rur,rx" ce [poBeAe Karenpen

cbBeT.

flpr4c6crBar: 4oq. 4-p E. Xoposora, npotp. axu B. ,{elues, 4oq. n-p M.
Croruoaa, goq. g-p H. A[MqeBa, m. ac. g-p [. flerpon, ac. fl.Krxuera, xuuux
M. feoprlrena u xr.rr',rur H. ,{errvena.
Orc:rcrsar: ac. B. ZsaHoaa - s lrafi.rr4ucrgo.
Karelpenuar c:raer ce npoBe,qe rrpri cJrenur4, ArreBeH pe.q:
l. Kagpouu nr,npocu
2. Yue6nlr arnpocra
3. Pagnrz

llo r.l
IIo r.2. 6etre HanpaBeHo

npeflJroxeHr,re 3a BTopr.r ceMecrbp ua yue6nara
2016/ 2017 ro.{rzHa 3a cryAeHTrr or crreqr{aJrHocrr.r Kouruompua xuM[f, I-srl
rypc Xuuur MapKerr.rHr I-rr.r rypc, na 6:rgar xouopoaaura 30 uaca
ynpalrHeHri, rro Mareuarlrra II-pa .racr na Bnrrop Blaguuupoa ftoror, cty4eur
IV rypc, cneq. I4uxenepua Qu:ma.
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flpeg:roNenuero 3a xoHopoBaH npeflonaBaren

ce Halara

3arqoro

'tury :rirp'br u3r:o:a n Mariqrancrso.
Karegpeuuxr c:raer e.4xHol),rnHo nprre HanpaBeHoro npeAroxeur-re.
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llpororo:ruur:
/ M. feoprureaaT

