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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол ....................................... 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол ............................................ 

влиза в сила от учебната 2021/2022 год. 

  

 



Факултет 

Химически 

Професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по... 

Специалност 

Обучението по химия в училище 

Форма на обучение 

редовна 

Анотация 

Основната цел на Магистърската програма „Обучението по химия в училище“ е 

да се подготвят учители с висока професионална квалификация, които успешно ще 

преподават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в 

прогимназиалния етап на основното образование и в двете степени на 

гимназиалния етап на средното образование. 

Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически, 

психологически и частно-дидактически знания, да усъвършенстват 

професионалните си умения, прилагайки компетентностния подход и иновациите в 

образованието. Програмата подготвя и насърчава студентите да участват в 

научноизследователска работа в областта на педагогиката на обучението по 

химия. 

Професионална квалификация 

УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ 

Равнище на квалификация 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти, 

придобили ОКС „бакалавър“ по направление 1.3. Педагогика на обучението по 

химия” (спец. Химия и физика, Биология и химия, Химия и английски език), както 

и лица, придобили ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални 

направления: 4.2. Химически науки, 5.10. Химични технологии, 5.12. 

Хранителни технологии. 

Магистърска програма „Обучението по химия в училище”, редовно обучение 

е с продължителност 2 семестъра. Обучението е платено или държавна поръчка; 

за платено обучение могат да участват лица, завършили бакалавърската си 

степен с успех по-висок от добър (3.50). Класирането, за обучението по държавна 

поръчка, се извършва въз основа на утвърдени правила, приети с решение на 

факултетния съвет при Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 



Ред за признаване на предходно обучение 

Признаването на предходно обучение се осъществява съгласно 

Правилника за учебната дейност на ПУ “Паисий Хилендарски“, който е достъпен 

на интернет страницата на университета. 

Признаването на придобито висше образование или завършени периоди 

на обучение в чуждестранни висши училища се извършва съгласно съответните 

правила, приети от Академичния съвет на ПУ “Паисий Хилендарски“ и 

публикувани на интернет страницата на университета. 

 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията „Магистър – Учител по химия” за 

специалисти са необходими 80 кредита, от тях: 51 кредита са от педагогически, 

психологически и частно-дидактически дисциплини, педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект; 8 кредита са от избираеми 

дисциплини (1 група – педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини, 2 група – интердисциплинарни 

и приложно-експериментални дисциплини); 1 кредит от факултативна 

дисциплина и 20 кредита от двата държавни изпита - практико-приложен изпит и 

писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 

Профил на Магистърската програма  

Учебният план включва 17 дисциплини, от които 8 завършват с изпит, а 9 са 

с текуща оценка. 

Основните педагогически, психологически и методически дисциплини ‒ 

Педагогика, Компетентностен подход и иновации в образованието, Методика на 

обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка, 

Психология, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда и Методология и методи на 

педагогическите изследвания формират 43,75% от ECTS кредитите по 

специалността. На избираемите дисциплини и факултативната дисциплина се 

падат 11,25% от ECTS кредитите; като избираемите дисциплини са групирани в 

две групи – 1 група (Блок А) педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини и 2 група (Блок Б) 

интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 20% ЕCTS 

кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект. 25% от ЕCTS кредите се формират от 

двата държавни изпита - практико-приложен изпит и писмен държавен изпит или 

защита на дипломна работа. 

Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през втория семестър е предвидено 

изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина. 

Основни резултати от обучението 



Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти, 

посочени в Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3 на Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (ДВ, бр. 

10 от 2021 г.): 

1. Преподаване – организиране на процеса на обучение, осъществяване на 

преподаването и подпомагане на ученето, постигане на успешни резултати в 

овладяването на учебното съдържание. 

2. Ефективни взаимоотношения с учениците – ефективно общуване с 

учениците както в процеса на преподаване на учебното съдържание, така и в 

ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните 

взаимоотношения в ученическата общност, в контекста на индивидуалния и 

диференцирания 

3. Ефективни взаимоотношения с другите педагогически специалисти –  

планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други 

учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и 

обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в 

класната стая или в други пространства на територията на училището или извън 

него. 

4. Лидерство на учителя – мотивиране на учениците да участват активно в 

образователни дейности, насочени към личностното им развитие, стимулиране 

на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в 

класната стая и извън нея, ефективна подготовка на учениците за многобройните 

предизвикателства, пред които предстои да се изправят в живота си. 

5. Ефективно взаимодействие с родителите и семейната общност 

6. Възпитателна работа – подпомагане на процеса на личностно развитие 

на учениците като индивидуалности и членове на обществото. 

7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда. 

Професионален профил на завършилите  

Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия” 

ще: 

- познават новостите в областта на химията и в областта на 

педагогиката на обучението по химия, в областите на психологията, 

педагогиката и методиката на обучението по химия; 

- владеят съвременни подходи и методи за планиране на 

образователния процес по химия, за разработване и оценяване на 

образователни материали; 

- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и 

учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по 

химия; 

- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на 

учебния процес по химия и на постиженията на учениците. 

Възможности за продължаване на обучението 



 Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в 

курсове за повишаване на квалификацията и като докторанти във всички висши 

училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 



Диаграма на структурата на курсовете с кредити за магистърска програма 

Обучението по химия в училище – редовно обучение 

№ 
Код 
по 
ECTS 

Учебна дисциплина 
Аудиторни  

Извън 
аудитор

ни 
Общо К Фи 

АО Л С Лб СП О   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   Педагогика  60 45 15 0 90 150 5 И 

2  
Методика на 
обучението по 
химия 

90 60 0 30 150 240 8 И 

3  

Методика на 
обучението в 
профилираната 
подготовка по 
химия 

60 45 0 15 60 120 4 И 

4  
Приобщаващо 
образование 

30 30 0 0 60 90 3 И 

5  

Информационни и 
комуникационни 
технологии в 
обучението и работа 
в дигитална среда 

30 10 0 20 60 90 3 И 

6  Хоспитиране 30 0 0 30 30 60 2 Т 

7  
Текуща 
педагогическа 
практика 

60 0 0 60 60 120 4 Т 

8  
Факултативна 
дисциплина 

15 15 0 0 15 30 1 Т 

Общо за I семестър 375 205 15 155 525 900 30  

II семестър 

1  Психология 60 45 15 0 90 150 5 И 

2  

Методология и 
методи на 
педагогическите 
изследвания  

45 15 0 30 75 120 4 И 

3  
Курсов проект за 
диагностично 
изследване 

45 0 0 45 75 120 4 Т 

4  
Стажанска практика 
по химия 

90 0 0 90 90 180 6 Т 

5  
Компетентностен 
подход и иновации 
в образованието 

45 30 15 0 45 90 3 И 



6  
Избираема 
дисциплина 1.1 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

7  
Избираема 
дисциплина 1.2 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

8  
Избираема 
дисциплина 2.1 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

9  
Избираема 
дисциплина 2.2 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

Общо за II семестър 405 130 30 245 495 900 30  

Общо за целия курс на 
обучение: 

780 335 45 400 1020 1800 60 
  

Форма на дипломиране: 

Държавен(практико-
приложен изпит) 
 
Държавен писмен 
изпит или защита на 
дипломна работа 
 

  

5 
 
 

15 
 
 

   

Общ брой кредити: 80 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и 
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка) 

 
 

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от 1 група (блок А) и 2 група (блок Б) и  
1 факултативна дисциплина  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически 
дисциплини 

1 група (Блок А) (Избираема дисциплина 1.1 и 1.2) 

1   
Гражданско 
образование 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

2   
Разработване на 
уроци за обучение в 
електронна среда 

30 10 0 20 30 60 2 Т 



3  
Комуникативни 
умения в 
образователна среда 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

4  

Управление на 
взаимоотношенията 
в образователна 
среда 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

5   
Лидерство в 
образованието 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

6  
Здравно и 
екологично и 
образование 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

 
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 

2 група (Блок Б) (Избираема дисциплина 2.1 и 2.2) 

1  Зелена химия 30 10 0 20 30 60 2 Т 

2  
Хранителни 
вещества и хигиена 
на храненето 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

3  
Химия на 
полимерите 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

4  
Бионеорганична 
химия 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

5  Биоорганична химия 30 10 0 20 30 60 2 Т 

6  
Приложна колоидна 
химия 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

7  
Учебни задачи в 
курса по химия в СУ 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

8  

Наблюдението и 
химичният 
експеримент в 
обучението по химия 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

9  

Съвременни 
образователни 
технологии в 
обучението по 
природни науки 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

10  
Метод на проектите в 
обучението по 
природни науки 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

11  
Оценяване в 
образованието 

30 10 0 20 30 60 2 Т 

 
 
 
 



Факултативна дисциплина 

1  История на химията 15 15 0 0 15 30 1 Т 

2  
Рефлексията в 
обучението 

15 15 0 0 15 30 1 Т 

3  Химия и общество 15 15 0 0 15 30 1 Т 

 
 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края 

на семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може до бъде:  

 писмена работа по обявен изпитен конспект;  

 тест, включващ активни или пасивни въпроси;  

 решение на проблем или задачи.  

За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за 

изпит. 

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на 

оценяващия преподавател. 

Писмените материали се съхраняват за срок не по-малък от една година 

от провеждане на изпита. 

Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена 

със заповед на Ректора. 

Изисквания за завършване: 

Успешно положени два Държавни изпита: практико-приложен изпит и държавен 
писмен изпит или дипломна работа 

Ръководител на магистърската програма:  

Доц. д-р Ваня Лекова 
Телефон: 032/ 261 420  e-mail: vanlek@uni-plovdiv.bg 
 

mailto:vanlek@uni-plovdiv.bg
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Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол ....................................... 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол ............................................ 

влиза в сила от учебната 2021/2022 год. 

  

 



Факултет 

Химически 

Професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по... 

Специалност 

Обучението по химия в училище 

Форма на обучение 

задочна 

Анотация 

Основната цел на Магистърската програма „Обучението по химия в училище“ е 

да се подготвят учители с висока професионална квалификация, които успешно ще 

преподават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в 

прогимназиалния етап на основното образование и в двете степени на 

гимназиалния етап на средното образование. 

Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически, 

психологически и частно-дидактически знания, да усъвършенстват 

професионалните си умения, прилагайки компетентностния подход и иновациите в 

образованието. Програмата подготвя и насърчава студентите да участват в 

научноизследователска работа в областта на педагогиката на обучението по 

химия. 

Професионална квалификация 

УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ 

Равнище на квалификация 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти, 

придобили ОКС „бакалавър“ по направление 1.3. Педагогика на обучението по 

химия” (спец. Химия и физика, Биология и химия, Химия и английски език), както 

и лица, придобили ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални 

направления: 4.2. Химически науки, 5.10. Химични технологии, 5.12. 

Хранителни технологии. 

Магистърска програма „Обучението по химия в училище”, задочно обучение 

е с продължителност 2 семестъра. Обучението е платено или държавна поръчка; 

за платено обучение могат да участват лица, завършили бакалавърската си 

степен с успех по-висок от добър (3.50). Класирането, за обучението по държавна 

поръчка, се извършва въз основа на утвърдени правила, приети с решение на 

факултетния съвет при Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Ред за признаване на предходно обучение 



Признаването на предходно обучение се осъществява съгласно 

Правилника за учебната дейност на ПУ “Паисий Хилендарски“, който е достъпен 

на интернет страницата на университета. 

Признаването на придобито висше образование или завършени периоди 

на обучение в чуждестранни висши училища се извършва съгласно съответните 

правила, приети от Академичния съвет на ПУ “Паисий Хилендарски“ и 

публикувани на интернет страницата на университета. 

 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

За придобиване на квалификацията „Магистър – Учител по химия” за 

специалисти са необходими 80 кредита, от тях: 51 кредита са от педагогически, 

психологически и частно-дидактически дисциплини, педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект; 8 кредита са от избираеми 

дисциплини (1 група – педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини, 2 група – интердисциплинарни 

и приложно-експериментални дисциплини); 1 кредит от факултативна 

дисциплина и 20 кредита от двата държавни изпита - практико-приложен изпит и 

писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 

 

Профил на Магистърската програма  

Учебният план включва 17 дисциплини, от които 8 завършват с изпит, а 9 са 

с текуща оценка. 

Основните педагогически, психологически и методически дисциплини ‒ 

Педагогика, Компетентностен подход и иновации в образованието, Методика на 

обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка, 

Психология, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда и Методология и методи на 

педагогическите изследвания, формират 43,75% от ECTS кредитите по 

специалността. На избираемите дисциплини и факултативната дисциплина се 

падат 11,25% от ECTS кредитите; като избираемите дисциплини са групирани в 

две групи – 1 група (Блок А) педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини и 2 група (Блок Б) 

интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 20% ЕCTS 

кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект. 25% от ЕCTS кредите се формират от 

двата държавни изпита - практико-приложен изпит и писмен държавен изпит или 

защита на дипломна работа. 

Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през втория семестър е предвидено 

изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина. 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти, 



посочени в Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3 на Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (ДВ, бр. 

10 от 2021 г.): 

1. Преподаване – организиране на процеса на обучение, осъществяване на 

преподаването и подпомагане на ученето, постигане на успешни резултати в 

овладяването на учебното съдържание. 

2. Ефективни взаимоотношения с учениците – ефективно общуване с 

учениците както в процеса на преподаване на учебното съдържание, така и в 

ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните 

взаимоотношения в ученическата общност, в контекста на индивидуалния и 

диференцирания 

3. Ефективни взаимоотношения с другите педагогически специалисти –  

планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други 

учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и 

обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в 

класната стая или в други пространства на територията на училището или извън 

него. 

4. Лидерство на учителя – мотивиране на учениците да участват активно в 

образователни дейности, насочени към личностното им развитие, стимулиране 

на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в 

класната стая и извън нея, ефективна подготовка на учениците за многобройните 

предизвикателства, пред които предстои да се изправят в живота си. 

5. Ефективно взаимодействие с родителите и семейната общност 

6. Възпитателна работа – подпомагане на процеса на личностно развитие 

на учениците като индивидуалности и членове на обществото. 

7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда. 

Професионален профил на завършилите  

Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по химия” 

ще: 

- познават новостите в областта на химията и в областта на 

педагогиката на обучението по химия, в областите на психологията, 

педагогиката и методиката на обучението по химия; 

- владеят съвременни подходи и методи за планиране на 

образователния процес по химия, за разработване и оценяване на 

образователни материали; 

- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и 

учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по 

химия; 

- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на 

учебния процес по химия и на постиженията на учениците. 

Възможности за продължаване на обучението 

 Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в 

курсове за повишаване на квалификацията и като докторанти във всички висши 



училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 



Диаграма на структурата на курсовете с кредити за магистърска програма 

Обучението по химия в училище – задочно обучение 

№ 
Код 
по 
ECTS 

Учебна дисциплина 
Аудиторни  

Извън 
аудитор

ни 
Общо К Фи 

АО Л С Лб СП О   

1   Педагогика  30 20 10 0 120 150 5 И 

2  
Методика на 
обучението по 
химия 

45 30 0 15 195 240 8 И 

3  

Методика на 
обучението в 
профилираната 
подготовка по 
химия 

30 20 0 10 90 120 4 И 

4  
Приобщаващо 
образование 

15 15 0 0 75 90 3 И 

5  

Информационни и 
комуникационни 
технологии в 
обучението и работа 
в дигитална среда 

15 5 0 10 75 90 3 И 

6  Хоспитиране 15 0 0 15 45 60 2 Т 

7  
Текуща 
педагогическа 
практика 

30 0 0 30 90 120 4 Т 

8  
Факултативна 
дисциплина 

10 10 0 0 20 30 1 Т 

Общо за I семестър 190 100 10 80 710 900 30  

II семестър 

1  Психология 30 20 10 0 120 150 5 И 

2  

Методология и 
методи на 
педагогическите 
изследвания  

25 10 0 15 95 120 4 И 

3  
Курсов проект за 
диагностично 
изследване 

30 0 0 30 90 120 4 Т 

4  
Стажантска практика 
по химия 

45 0 0 45 135 180 6 Т 

5  
Компетентностен 
подход и иновации 
в образованието 

25 15 10 0 65 90 3 И 



6  
Избираема 
дисциплина 1.1 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

7  
Избираема 
дисциплина 1.2 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

8  
Избираема 
дисциплина 2.1 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

9  
Избираема 
дисциплина 2.2 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

Общо за IIсеместър 215 65 20 130 685 900 30  

Общо за целия курс на 
обучение: 

405 165 30 210 1395 1800 60 
  

Форма на дипломиране: 

Държавен практико-
приложен изпит 
 
 
Държавен писмен 
изпит или защита на 
дипломна работа 
 

  

5 
 
 
 
15 
 
 
   

Общ брой кредити: 80 

 

 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и 
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка) 

 
 

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от 1 група (блок А) и 2 група (блок Б) и 
1 факултативна дисциплина 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически 
дисциплини 

1 група (Блок А) (Избираема дисциплина 1.1 и 1.2) 

1   
Гражданско 
образование 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

2   
Разработване на 
уроци за обучение в 
електронна среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 



3  
Комуникативни 
умения в 
образователна среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

4  

Управление на 
взаимоотношенията 
в образователна 
среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

5   
Лидерство в 
образованието 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

6  
Здравно и 
екологично и 
образование 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 

2 група (Блок Б) (Избираема дисциплина 2.1 и 2.2) 

1  Зелена химия 15 5 0 10 45 60 2 Т 

2  
Хранителни 
вещества и хигиена 
на храненето 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

3  
Химия на 
полимерите 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

4  
Бионеорганична 
химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

5  Биоорганична химия 15 5 0 10 45 60 2 Т 

6  
Приложна колоидна 
химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

7  
Учебни задачи в 
курса по химия в СУ 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

8  

Наблюдението и 
химичният 
експеримент в 
обучението по химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

9  

Съвременни 
образователни 
технологии в 
обучението по 
природни науки 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

10  
Метод на проектите в 
обучението 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

11  
Оценяване в 
образованието 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

Факултативна дисциплина 

1  История на химията 10 10 0 0 20 30 1 Т 

2  
Рефлексията в 
обучението 

10 10 0 0 20 30 1 Т 

3  Химия и общество 10 10 0 0 20 30 1 Т 



 
 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края 

на семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може до бъде:  

 писмена работа по обявен изпитен конспект;  

 тест, включващ активни или пасивни въпроси;  

 решение на проблем или задачи.  

За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за 

изпит. 

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която 

резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната 

оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в 

учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на 

оценяващия преподавател. 

Писмените материали се съхраняват за срок не по-малък от една година 

от провеждане на изпита. 

Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена 

със заповед на Ректора. 

Изисквания за завършване: 

Успешно положени два Държавни изпита: практико-приложен изпит и държавен 
писмен изпит или дипломна работа 

Ръководител на магистърската програма:  

Доц. д-р Ваня Лекова 
Телефон: 032/ 261 420  e-mail: vanlek@uni-plovdiv.bg 
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У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

 

на специалност «Обучението по химия в училище» 
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задочно обучение 

образователно-квалификационна степен «Магистър» 

 

 

 

 

 

 

Учебният план 

е приет на Факултетен съвет с Протокол ....................................... 

и одобрен от Академичния съвет с Протокол ............................................ 

влиза в сила от учебната 2021/2022 год. 

  

 



Факултет 

Химически 

Професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по... 

Специалност 

Обучението по химия в училище- неспециалисти 

Форма на обучение 

задочна 

Анотация 

Основната цел на Магистърската програма „Обучението по химия в училище“ е 
да се подготвят учители с висока професионална квалификация, които успешно 
ще преподават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в 
прогимназиалния етап на основното образование и в двете степени на 
гимназиалния етап на средното образование. 

Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически, 

психологически и частно-дидактически знания, да усъвършенстват 

професионалните си умения, прилагайки компетентностния подход и иновациите 

в образованието. Програмата подготвя и насърчава студентите да участват в 

научноизследователска работа в областта на педагогиката на обучението по 

химия. 

Професионална квалификация 

УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ 

Равнище на квалификация 

Образователно-квалификационна степен: „Магистър – Учител по химия” 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

По предлаганата магистърска програма могат да се обучават 

дипломирани бакалаври в областта на природните науки, математиката и 

информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските 

науки и др., в дипломите на които не фигурират оценки и кредити по 

дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и 

Физикохимия. 

Обучението е платено. Съгласно разпоредбите на ЗВО се изисква среден 

успех от бакалавърска степен по-висок от добър (3.50). 

Ред за признаване на предходно обучение 

Признаването на предходно обучение се осъществява съгласно Правилника 

за учебната дейност на ПУ “Паисий Хилендарски“, който е достъпен на 

интернет страницата на университета. 



Признаването на придобито висше образование или завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища се извършва съгласно съответните 

правила, приети от Академичния съвет на ПУ “Паисий Хилендарски“ и 

публикувани на интернет страницата на университета. 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

 За придобиване на квалификацията „Магистър – Учител по химия” за 

неспециалисти са необходими 140 кредита, от тях 60 кредита са от 

задължителни химически дисциплини, 51 кредита са от педагогически, 

психологически и частно-дидактически дисциплини, педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект, 8 кредита са от избираеми 

дисциплини (1 група – педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини и 2 група – 

интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини), 1 кредит от 

факултативна дисциплина и 20 кредита от двата държавни изпита: практико-

приложен изпит и писмен изпит или защита на дипломна работа. 

 

Профил на Магистърската програма  

Учебният план включва 24 дисциплини, от които 15 завършват с изпит, а 9 

са с текуща оценка. 

През първата година от обучението се изучават основни химически 

дисциплини: Основи на химията, Неорганична химия, Органична химия, 

Аналитична химия, Физикохимия, Инструментални методи за анализ и Химия и 

опазване на околната среда. Те формират химическата подготовка на 

студентите и 42,86% от ЕСTS кредитите по програмата. 

Основните педагогически, психологически и методически дисциплини ‒ 

Педагогика, Компетентностен подход и иновации в образованието, Методика на 

обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка, 

Психология, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда и Методология и методи 

на педагогическите изследвания, формират 25,0% от ECTS кредитите по 

специалността. На избираемите дисциплини и факултативната дисциплина се 

падат 6,43% от ECTS кредитите; като избираемите дисциплини са групирани в 

две групи – 1 група (Блок А) педагогически, психологически, образователно-

управленски и частно-дидактически дисциплини и 2 група (Блок Б) 

интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 11,43% ЕCTS 

кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажантска 

практика и разработване на курсов проект. 14,29% от ЕCTS кредите се 

формират от двата държавни изпита - практико-приложен изпит и писмен 

държавен изпит или защита на дипломна работа.  

Занятията през четирите семестъра са разпределени равномерно по 

отношение на учебна натовареност, като през четвъртия семестър е 

предвидено изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна 

дисциплина. 



 

 

 

Основни резултати от обучението 

Програмно-специфични компетентности на завършилите 
специалисти, 

посочени в Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3 на Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (ДВ, бр. 

10 от 2021 г.): 

1. Преподаване – организиране на процеса на обучение, осъществяване на 

преподаването и подпомагане на ученето, постигане на успешни резултати в 

овладяването на учебното съдържание. 

2. Ефективни взаимоотношения с учениците – ефективно общуване с 

учениците както в процеса на преподаване на учебното съдържание, така и в 

ситуации, свързани с личностното им развитие и междуличностните 

взаимоотношения в ученическата общност, в контекста на индивидуалния и 

диференцирания 

3. Ефективни взаимоотношения с другите педагогически специалисти –  

планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други 

учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и 

обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации в 

класната стая или в други пространства на територията на училището или 

извън него. 

4. Лидерство на учителя – мотивиране на учениците да участват активно в 

образователни дейности, насочени към личностното им развитие, стимулиране 

на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в 

класната стая и извън нея, ефективна подготовка на учениците за 

многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправят в 

живота си. 

5. Ефективно взаимодействие с родителите и семейната общност 

6. Възпитателна работа – подпомагане на процеса на личностно развитие 

на учениците като индивидуалности и членове на обществото. 

7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда. 

Професионален профил на завършилите  

Специалистите с квалификационна степен „Магистър Учител по 

химия” ще: 

- познават новостите в областта на химията и в областта на 

педагогиката на обучението по химия; в областите на психологията, 

педагогиката и методиката на обучението по химия; 

- владеят съвременни подходи и методи за планиране на 
образователния процес по химия, за разработване и оценяване на 
образователни материали; 



- владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и 
учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по 
химия; 

- владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на 
учебния процес по химия и на постиженията на учениците. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

 Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в 

курсове за повишаване на квалификацията на учители и като докторанти във 

всички висши училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение 

в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

 



Диаграма на структурата на курсовете с кредити  

за магистърска програма „Обучението по химия в училище” за неспециалисти  

задочно обучение 

№ 
Код 
по 
ECTS 

Учебна дисциплина 
Аудиторни  

Извън 
аудитор

ни 
Общо К ФИ 

АО Л С Лб СП О   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Основи на химията 50 20 0 30 190 240 8 И 

2  Неорганична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

3  Органична химия 100 40 0 60 320 420 14 И 

Общо за I семестър 200 80 0 120 700 900 30  

II семестър 

1  Аналитична химия 50 20 0 30 190 240 8 И 

2  Физикохимия  60 30 0 30 210 270 9 И 

3  
Инструментални 
методи за анализ 

50 20 0 30 190 240 8 И 

4  
Химия и опазване на 
околната среда 

40 20 0 20 110 150 5 И 

Общо за II семестър 200 90 0 110 700 900 30  

Обща за I-ва година 400 170 0 230 1400 1800 60  

III семестър 

1   Педагогика  30 20 10 0 120 150 5 И 

2  

Методика на 

обучението по 

химия 

45 30 0 15 195 240 8 И 

3  

Методика на 

обучението в 

профилираната 

подготовка по 

химия 

30 20 0 10 90 120 4 И 

4  
Приобщаващо 

образование 
15 15 0 0 75 90 3 И 

5  

Информационни и 

комуникационни 

технологии в 

обучението и работа 

в дигитална среда 

15 5 0 10 75 90 3 И 

6  Хоспитиране 15 0 0 15 45 60 2 Т 



7  

Текуща 

педагогическа 

практика 

30 0 0 30 90 120 4 Т 

8  
Факултативна 

дисциплина 
10 10 0 0 20 30 1 Т 

Общо за III семестър 190 100 10 80 710 900 30  

IV семестър 

1  Психология 30 20 10 0 120 150 5 И 

2  

Методология и 

методи на 

педагогическите 

изследвания  

25 10 0 15 95 120 4 И 

3  

Курсов проект за 

диагностично 

изследване 

30 0 0 30 90 120 4 Т 

4  
Стажантска практика 

по химия 
45 0 0 45 135 180 6 Т 

5  

Компетентностен 

подход и иновации 

в образованието 

25 15 10 0 65 90 3 И 

6  
Избираема 

дисциплина 1.1 
15 5 0 10 45 60 2 Т 

7  
Избираема 

дисциплина 1.2 
15 5 0 10 45 60 2 Т 

8  
Избираема 

дисциплина 2.1 
15 5 0 10 45 60 2 Т 

9  
Избираема 

дисциплина 2.2 
15 5 0 10 45 60 2 Т 

Общо за IVсеместър 215 65 20 130 685 900 30  

Общо за II година 405 165 30 210 1395 1800 60   

Общо за целия курс на 

обучение: 
805 335 30 440 2795 3600 120 

  

Форма на дипломиране: 

Държавен практико-

приложен изпит 

 

Държавен писмен 

изпит или защита на 

дипломна работа 

  

5 

 

 

15 

 

   

Общ брой кредити: 140 

 



 

Легенда: 

Аудиторни часове в 
семестъра:  

АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни 
(упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и 
други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

Извънаудиторни часове в 
семестъра: 

ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка. 

Други означения 
К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със 
стойности И – изпит, Т – текуща оценка. 

 
 

Студентите избират по 2 учебни дисциплини от 1 група (Блок А) и 2 група (Блок Б) и  
1 факултативна дисциплина 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически 
дисциплини 

1 група (Блок А) (Избираема дисциплина 1.1 и 1.2) 

1   
Гражданско 
образование 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

2   
Разработване на 
уроци за обучение в 
електронна среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

3  
Комуникативни 
умения в 
образователна среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

4  

Управление на 
взаимоотношенията 
в образователна 
среда 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

5   
Лидерство в 
образованието 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

6  
Здравно и 
екологично и 
образование 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

 
 

Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 

2 група (Блок Б) (Избираема дисциплина 2.1 и 2.2) 

1  Зелена химия 15 5 0 10 30 60 2 Т 

2  
Хранителни 
вещества и хигиена 
на храненето 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

3  
Химия на 
полимерите 

15 5 0 10 45 60 2 Т 



4  
Бионеорганична 
химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

5  Биоорганична химия 15 5 0 10 45 60 2 Т 

6  
Приложна колоидна 
химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

7  
Учебни задачи в 
курса по химия в СУ 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

8  

Наблюдението и 
химичният 
експеримент в 
обучението по химия 

15 5 0 10 45 60 2 Т 

9  

Съвременни 
образователни 
технологии в 
обучението по 
природни науки 

15 15 0 10 45 60 2 Т 

10  
Метод на проектите в 
обучението 

15 15 0 10 45 60 2 Т 

11  
Оценяване в 
образованието 

15 15 0 10 45 60 2 Т 

Факултативна дисциплина 

1  История на химията 10 10 0 0 20 30 1 Т 

2  
Рефлексията в 
обучението 

10 10 0 0 20 30 1 Т 

3  Химия и общество 10 10 0 0 20 30 1 Т 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: 

Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края 

на семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на 

дисциплината и може до бъде:  

 писмена работа по обявен изпитен конспект;  

 тест, включващ активни или пасивни въпроси;  

 решение на проблем или задачи.  

За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за 

изпит. 

Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с 

която резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в 

крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се 

обявяват в учебната програма на всяка дисциплина. 

Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа 

(изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на 

оценяващия преподавател. 

Писмените материали се съхраняват за срок не по-малък от една година 

от провеждане на изпита. 



Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена 

със заповед на Ректора. 

Изисквания за завършване: 

Успешно положен Държавен изпит: практико-приложен изпит и държавен 
писмен изпит или дипломна работа  

Ръководител на магистърската програма:  

Доц. д-р Ваня Лекова 
Телефон: 032/ 261 420; e-mail: vanlek@uni-plovdiv.bg 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Фармакокинетика 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Мария Стоянова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да запознае студентите от специалност Химия с основните 
принципи и методи на фармакокинетиката. В рамките на курса студентите ще усвоят 
съвкупност от знания за: процесите, свързани с кинетиката на лекарствата (линейна и 
нелинейна) при еднократно и многократно въвеждане; факторите, повлияващи 
лекарствената кинетика; количествено описание на движението и съдбата на лекарството 
в организма (фармакокинетично моделиране); основните фармакокинетични параметри, 
уравненията за тяхното пресмятане и значението им за оптимизиране на дозовия размер 
и режима на дозиране; за основните процеси, контролиращи фармакокинетичното 
поведение на лекарствата и връзката им с физикохимичните свойства на лекарството и 
специфичните физиологични особености на организма. Семинарни занятия помагат на 
студентите при възприемане и осмисляне на лекционния материал и доразвиват 
способности за решаване на теоретични и практически проблеми в областта на 
фармакокинетиката. 

Компетенции 

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

 Основните термини, закономерности и процеси на фармакокинетиката 
 Методологията за изследване кинетиката процесите, определящи 

фармакокинетичното поведение на лекарството в човешкия организъм – 
абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране; 

 Основните фармакокинетични модели и техните характеристики; 
 Пътищата за въвеждане на лекарствени средства и тяхното влияние върху 

скоростта на настъпване на фармакологичния ефект, неговата сила и 
продължителност; 

 Основните фармакокинетични параметри и уравнения; 
 Факторите, влияещи върху фармакокинетиката на лекарствата. 

 
2. Ще могат: 

 Да определят фармакокинетични параметри чрез анализ на фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при различни пътища на въвеждането им; 

   Да изчисляват плазмени лекарствени концентрации при венозно инжектиране на 
единична доза (еднократно и многократно), венозна инфузия и при многократно 
перорално дозиране; 

 Да определят продължителността на лекарственото действие; 
 Да решават фармакокинетичните проблеми, възникващи при лекарствената 

терапия. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа)  

 Упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Дошашни задания 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия, 

Аналитична химия, Органична химия, Биоорганична химия. 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

Мултимедиен проектор 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Лекционният материал е структуриран в пет части. Във въвеждащата част са 
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систематизирани знания за предмета на фармакокинетиката, основните процеси, в които 
лекарството участва по време на пребиваването му в организма, основните 
фармакокинетични параметри и компартиментни модели. Във втората част се разглеждат  
основните характеристики на кинетиката на лекарствата в организма след еднократно 
венозно и екстраваскуларно въвеждане, описана с еднокомпартиментен и 
двукомпартиментен модел. Третата част запознава студентите с фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при въвеждане в организма с постоянна скорост (венозна 
инфузия). Четвъртата част е посветена на кинетиката на лекарствата при многократно 
прилагане и определяне на режимите на дозиране и тяхното индивидуализиране 
съобразно характеристиките на отделния пациент. Процесите, влияещи върху 
кинетичното поведение на лекарството и връзката им с появата, интензивността и 
продължителността на терапевтичната активност се разглеждат подробно в петата част.  
Всяка една от теоретичните части се допълва с решени примери и задачи за  
самостоятелна подготовка. Лекционният курс се допълва от семинарни занятия, които 
включват решаване на тестови, логически и изчислителни задачи върху  разглеждания в 
лекционния курс теоретичен материал.  

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема часове 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОКИНЕТИКАТА  3 

I.1. Предмет, задачи и общи принципи на фармакокинетиката. Връзка между 

фармакокинетика и фармакодинамика.  

 

I.2. Пътища за въвеждане на лекарствата в организма и въздействието им върху 

скоростта силата и продължителността на фармакологичния ефект. Общи 

представи за процесите, определящи фармакокинетичното поведение на 

лекарствата - абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране. Фактори, 

влияещи върху лекарствената кинетика. 

 

I.3. Фармакокинетични модели - характеристики. Основни фармакокинетични 

параметри – скоростни константи, време за полуелиминиране на лекарството 

(биологичен полуживот), обем на разпределение, клирънс, площ под кривата на 

плазмена концентрация/време (AUC) и уравнения за тяхното пресмятане.  

 

II. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА СЛЕД ЕДНОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ  8 

II.1. Линейна кинетика на лекарства при еднокомпартиментно разпределение 
след интравенозно прилагане. Определяне на фармакокинетични параметри от 
данни за плазмените лекарствени концентрации и от отделеното в урината 
количества лекарство. Елиминиране на лекарството от организма и клирънс. 

II.2. Линейна фармакокинетика, описана с двукомпартиментен модел при венозно 
прилагане на лекарството. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за 
тяхното пресмятане. 

II.3. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно и двукомпартиментно 
разпределение след екстраваскуларно прилагане. Резорбция и абсорбция на 
лекарствата. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за тяхното 
пресмятане. 

II.4. Нелинейна фармакокинетика – основни положения. Фармакокинетични 
процеси с нелинейна кинетика – резорбция, разпределение, метаболизъм, 
екскреция. Нелинейна кинетика на лекарствен метаболизъм. Кинетика на процеси 
на нелинейно елиминиране след интравенозно въвеждане на лекарство с 
еднокомпартиментно разпределение. 
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III. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 3 

III.1. Основни положения. Стационарна концентрация и време за нейното 

достигане. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна 

инфузия.  

 

III. 2. Венозна инфузия с натоварваща доза. Краткотрайна венозна инфузия.  

IV. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ МНОГОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ 6 

IV.1. Фармакокинетично поведение на лекарството при многократно венозно 

инжектиране на единична доза. Основни положения. Фармакокинетични 

параметри и уравнения.  

IV.2. Кинетика на лекарствата при многократно перорално прилагане на единична 

доза. Основни положения. Фармакокинетични характеристики.  

IV.3. Дозиране на лекарствата. Видове режими на дозиране. Определяне на 

режима на дозиране чрез определяне на: желани терапевтични 

концентрации,максимален дозов интервал, скорост на прилагане на лекарството, 

определяне на натоварващата доза при необходимост.  

IV.4. Индивидуализиране на дозовия режим. Влияние на съпътстващи 

заболявания върху кинетиката на лекарствата.  

 

V. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАЩИ КИНЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ЛЕКАРСТВАТА В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

10 

V.1. Резорбция (абсорбция) на лекарствата. Физикохимични фактори, влияещи 

върху абсорбцията на лекарствата. Транспорт на лекарствените молекули през 

биологични мембрани – механизми. Физикохимични свойства, повлияващи 

пасивната дифузия. Резорбция при различни пътища на екстраваскуларно 

прилагане на лекарствата. Бионаличност и биоеквивалентност. 

V.2. Разпределение на лекарствата. Количествени параметри за оценка на 

разпределението. Перфузионно-лимитирано разпределение и основни фактори, 

определящи скоростта на разпределение на лекарството. Пермибиалитетно-

лимитирано разпределение.  

V.3. Елиминиране на лекарствата. Клирънс – видове, определяне. Метаболизъм 

(биотрансформация) на лекарствата. Чернодробен клирънс. Бъбречна екскреция 

– основни механизми, фактори, влияещи върху бъбречната екскреция. Бъбречен 

клирънс. 

 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 
За оценка на степента  на  усвояване  на преподавания учебен материал през семестъра 
възлагат домашни задания (тестови и изчислителни задачи) и се провеждат тестови 
изпитвания (колоквиуми). 
 

ББ// УУппрраажжннеенниияя  

 

Тема часове 

1. Определяне на активността и ефективностна на лекарствените средства. 

Въздействие на антагонисти върху лекарствената активност и ефективност.  

2 
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2. Линейна кинетика на лекарства с еднокомпартиментно разпределение след 

интравенозно прилагане. 

 

2.1. Определяне на лекарствени концентрации в кръвни проби след инжектиране  

на единична доза. 

2 

2.2. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за плазмени 

лекарствени концентрации 

4  

2.3. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за отделено в урината 

лекарство. 

2 

3. Линейна фармакокинетикана лекарства с двукомпартиментно разпределение 

след интравенозно прилагане. Пресмятане на фармакокинетичните параметри и 

скоростните константи. 

2 

4. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно разпределение след 

еднократно перорално прилагане. Пресмятане на фармакокинетични параметри 

от данни за плазмени лекарствени концентрации. 

4 

5. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна инфузия 

с и без натоварваща доза. 

3 

6. Многократно венозно инжектиране на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. Кумулация на 

лекарствата. 

4 

7. Многократно перорално прилагане на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. 

2 

8. Дозиране на лекарствата. Определяне на режима на дозиране. 3 

9. Елиминиране на лекарствата от организма. Пресмятане на лекарствения 

клирънс. 

2 

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва решаване на тестови и изчислителни задачи по 
избрани теми от лекционния материал (домашни задания) и подготовка за текущия контрол 
през семестъра. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
И.Дойчинова, ц. 
Живкова 

 Фармакокинетика АРСО 2012 

 
Д. Михайлова, Д. 
Станева 
 

 Основи на фармакокинетиката Медицина и 
физкултура 

    1987 

Н. Бояджиева, И. 
Ламбев 

 Фармакология АРСО 2010 

С. Богданова, Ц. 
Сарафска, Т. Спасов 

 Ръководство по фармакокинетика  

Университетско 
издателство “Св. 
Климент 
Охридски”  

2017 
 
 
 

S. Jambhekar, P. 
Breen 

Basic Pharmacokinetics 
Pharmaceutical 
Press    

2009 

Adam M. Persky, Gary 
M. Pollack 

Foundations in Pharmacokinetics UNC Press 2013 
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Б. Самура, А. 
Дралкин     

Фармакокинетика Основа – Харков           1996 

Лекционен курс 
 

   

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс и семинарни 

занятия, като учебното съдържание е хронологично подредено така, че всяка следваща 

лекция и семинарно занятие ползва вече изучена материя и понятия. Лекциите са 

придружени с мултимедийни презентации, с цел онагледяване и по-добро възприемане на 

разглеждания теоретичен материал. На студентите е осигурен достъп до електронния 

вариант на лекциите и презентациите към тях, публикувани в платформа Мудъл. През 

семестъра  се  провеждат тестови изпитвания (колоквиуми), като  резултатите  от  текущия  

контрол  участват  при формиране на крайната оценка по дисциплината. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Обучението по дисциплината завършва с текуща оценка. Текущият контрол се 
осъществява под формата на тест (активени и пасивни въпроси) и включва всички теми от 
учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира по следната формула: 

70% от оценката от текущия контрол + 30% от оценката от домашните задания. 

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и с мотивите за 
поставянето на оценката непосредствено след приключване на изпита. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р М. Стоянова....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Анализ и контрол (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Фармакокинетика 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Мария Стоянова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да запознае студентите от специалност „Анализ и контрол“  с 
основните принципи и методи на фармакокинетиката. В рамките на курса студентите ще 
усвоят съвкупност от знания за: процесите, свързани с кинетиката на лекарствата 
(линейна и нелинейна) при еднократно и многократно въвеждане; факторите, 
повлияващи лекарствената кинетика; количествено описание на движението и съдбата на 
лекарството в организма (фармакокинетично моделиране); основните фармакокинетични 
параметри, уравненията за тяхното пресмятане и значението им за оптимизиране на 
дозовия размер и режима на дозиране; за основните процеси, контролиращи 
фармакокинетичното поведение на лекарствата и връзката им с физикохимичните 
свойства на лекарството и специфичните физиологични особености на организма. 
Семинарни занятия помагат на студентите при възприемане и осмисляне на лекционния 
материал и доразвиват способности за решаване на теоретични и практически проблеми 
в областта на фармакокинетиката. 

Компетенции 

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

 Основните термини, закономерности и процеси на фармакокинетиката 
 Методологията за изследване кинетиката процесите, определящи 

фармакокинетичното поведение на лекарството в човешкия организъм – 
абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране; 

 Основните фармакокинетични модели и техните характеристики; 
 Пътищата за въвеждане на лекарствени средства и тяхното влияние върху 

скоростта на настъпване на фармакологичния ефект, неговата сила и 
продължителност; 

 Основните фармакокинетични параметри и уравнения; 
 Факторите, влияещи върху фармакокинетиката на лекарствата. 

 
2. Ще могат: 

 Да определят фармакокинетични параметри чрез анализ на фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при различни пътища на въвеждането им; 

   Да изчисляват плазмени лекарствени концентрации при венозно инжектиране на 
единична доза (еднократно и многократно), венозна инфузия и при многократно 
перорално дозиране; 

 Да определят продължителността на лекарственото действие; 
 Да решават фармакокинетичните проблеми, възникващи при лекарствената 

терапия. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа)  

 Упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Дошашни задания 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия, 

Аналитична химия, Органична химия, Биоорганична химия. 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

Мултимедиен проектор 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Лекционният материал е структуриран в пет части. Във въвеждащата част са 
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систематизирани знания за предмета на фармакокинетиката, основните процеси, в които 
лекарството участва по време на пребиваването му в организма, основните 
фармакокинетични параметри и компартиментни модели. Във втората част се разглеждат  
основните характеристики на кинетиката на лекарствата в организма след еднократно 
венозно и екстраваскуларно въвеждане, описана с еднокомпартиментен и 
двукомпартиментен модел. Третата част запознава студентите с фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при въвеждане в организма с постоянна скорост (венозна 
инфузия). Четвъртата част е посветена на кинетиката на лекарствата при многократно 
прилагане и определяне на режимите на дозиране и тяхното индивидуализиране 
съобразно характеристиките на отделния пациент. Процесите, влияещи върху 
кинетичното поведение на лекарството и връзката им с появата, интензивността и 
продължителността на терапевтичната активност се разглеждат подробно в петата част.  
Всяка една от теоретичните части се допълва с решени примери и задачи за  
самостоятелна подготовка. Лекционният курс се допълва от семинарни занятия, които 
включват решаване на тестови, логически и изчислителни задачи върху  разглеждания в 
лекционния курс теоретичен материал.  

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема часове 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОКИНЕТИКАТА  3 

I.1. Предмет, задачи и общи принципи на фармакокинетиката. Връзка между 

фармакокинетика и фармакодинамика.  

 

I.2. Пътища за въвеждане на лекарствата в организма и въздействието им върху 

скоростта силата и продължителността на фармакологичния ефект. Общи 

представи за процесите, определящи фармакокинетичното поведение на 

лекарствата - абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране. Фактори, 

влияещи върху лекарствената кинетика. 

 

I.3. Фармакокинетични модели - характеристики. Основни фармакокинетични 

параметри – скоростни константи, време за полуелиминиране на лекарството 

(биологичен полуживот), обем на разпределение, клирънс, площ под кривата на 

плазмена концентрация/време (AUC) и уравнения за тяхното пресмятане.  

 

II. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА СЛЕД ЕДНОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ  8 

II.1. Линейна кинетика на лекарства при еднокомпартиментно разпределение 
след интравенозно прилагане. Определяне на фармакокинетични параметри от 
данни за плазмените лекарствени концентрации и от отделеното в урината 
количества лекарство. Елиминиране на лекарството от организма и клирънс. 

II.2. Линейна фармакокинетика, описана с двукомпартиментен модел при венозно 
прилагане на лекарството. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за 
тяхното пресмятане. 

II.3. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно и двукомпартиментно 
разпределение след екстраваскуларно прилагане. Резорбция и абсорбция на 
лекарствата. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за тяхното 
пресмятане. 

II.4. Нелинейна фармакокинетика – основни положения. Фармакокинетични 
процеси с нелинейна кинетика – резорбция, разпределение, метаболизъм, 
екскреция. Нелинейна кинетика на лекарствен метаболизъм. Кинетика на процеси 
на нелинейно елиминиране след интравенозно въвеждане на лекарство с 
еднокомпартиментно разпределение. 
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III. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 3 

III.1. Основни положения. Стационарна концентрация и време за нейното 

достигане. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна 

инфузия.  

 

III. 2. Венозна инфузия с натоварваща доза. Краткотрайна венозна инфузия.  

IV. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ МНОГОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ 6 

IV.1. Фармакокинетично поведение на лекарството при многократно венозно 

инжектиране на единична доза. Основни положения. Фармакокинетични 

параметри и уравнения.  

IV.2. Кинетика на лекарствата при многократно перорално прилагане на единична 

доза. Основни положения. Фармакокинетични характеристики.  

IV.3. Дозиране на лекарствата. Видове режими на дозиране. Определяне на 

режима на дозиране чрез определяне на: желани терапевтични 

концентрации,максимален дозов интервал, скорост на прилагане на лекарството, 

определяне на натоварващата доза при необходимост.  

IV.4. Индивидуализиране на дозовия режим. Влияние на съпътстващи 

заболявания върху кинетиката на лекарствата.  

 

V. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАЩИ КИНЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ЛЕКАРСТВАТА В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

10 

V.1. Резорбция (абсорбция) на лекарствата. Физикохимични фактори, влияещи 

върху абсорбцията на лекарствата. Транспорт на лекарствените молекули през 

биологични мембрани – механизми. Физикохимични свойства, повлияващи 

пасивната дифузия. Резорбция при различни пътища на екстраваскуларно 

прилагане на лекарствата. Бионаличност и биоеквивалентност. 

V.2. Разпределение на лекарствата. Количествени параметри за оценка на 

разпределението. Перфузионно-лимитирано разпределение и основни фактори, 

определящи скоростта на разпределение на лекарството. Пермибиалитетно-

лимитирано разпределение.  

V.3. Елиминиране на лекарствата. Клирънс – видове, определяне. Метаболизъм 

(биотрансформация) на лекарствата. Чернодробен клирънс. Бъбречна екскреция 

– основни механизми, фактори, влияещи върху бъбречната екскреция. Бъбречен 

клирънс. 

 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 
За оценка на степента  на  усвояване  на преподавания учебен материал през семестъра 
възлагат домашни задания (тестови и изчислителни задачи) и се провеждат тестови 
изпитвания (колоквиуми). 
 

ББ// УУппрраажжннеенниияя  

 

Тема часове 

1. Определяне на активността и ефективностна на лекарствените средства. 

Въздействие на антагонисти върху лекарствената активност и ефективност.  

2 
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2. Линейна кинетика на лекарства с еднокомпартиментно разпределение след 

интравенозно прилагане. 

 

2.1. Определяне на лекарствени концентрации в кръвни проби след инжектиране  

на единична доза. 

2 

2.2. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за плазмени 

лекарствени концентрации 

4  

2.3. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за отделено в урината 

лекарство. 

2 

3. Линейна фармакокинетикана лекарства с двукомпартиментно разпределение 

след интравенозно прилагане. Пресмятане на фармакокинетичните параметри и 

скоростните константи. 

2 

4. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно разпределение след 

еднократно перорално прилагане. Пресмятане на фармакокинетични параметри 

от данни за плазмени лекарствени концентрации. 

4 

5. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна инфузия 

с и без натоварваща доза. 

3 

6. Многократно венозно инжектиране на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. Кумулация на 

лекарствата. 

4 

7. Многократно перорално прилагане на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. 

2 

8. Дозиране на лекарствата. Определяне на режима на дозиране. 3 

9. Елиминиране на лекарствата от организма. Пресмятане на лекарствения 

клирънс. 

2 

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва решаване на тестови и изчислителни задачи по 
избрани теми от лекционния материал (домашни задания) и подготовка за текущия контрол 
през семестъра. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
И.Дойчинова, ц. 
Живкова 

 Фармакокинетика АРСО 2012 

 
Д. Михайлова, Д. 
Станева 
 

 Основи на фармакокинетиката Медицина и 
физкултура 

    1987 

Н. Бояджиева, И. 
Ламбев 

 Фармакология АРСО 2010 

С. Богданова, Ц. 
Сарафска, Т. Спасов 

 Ръководство по фармакокинетика  

Университетско 
издателство “Св. 
Климент 
Охридски”  

2017 
 
 
 

S. Jambhekar, P. 
Breen 

Basic Pharmacokinetics 
Pharmaceutical 
Press    

2009 

Adam M. Persky, Gary 
M. Pollack 

Foundations in Pharmacokinetics UNC Press 2013 
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Б. Самура, А. 
Дралкин     

Фармакокинетика Основа – Харков           1996 

Лекционен курс 
 

   

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс и семинарни 

занятия, като учебното съдържание е хронологично подредено така, че всяка следваща 

лекция и семинарно занятие ползва вече изучена материя и понятия. Лекциите са 

придружени с мултимедийни презентации, с цел онагледяване и по-добро възприемане на 

разглеждания теоретичен материал. На студентите е осигурен достъп до електронния 

вариант на лекциите и презентациите към тях, публикувани в платформа Мудъл. През 

семестъра  се  провеждат тестови изпитвания (колоквиуми), като  резултатите  от  текущия  

контрол  участват  при формиране на крайната оценка по дисциплината. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Обучението по дисциплината завършва с текуща оценка. Текущият контрол се 
осъществява под формата на тест (активени и пасивни въпроси) и включва всички теми от 
учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира по следната формула: 

70% от оценката от текущия контрол + 30% от оценката от домашните задания. 

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и с мотивите за 
поставянето на оценката непосредствено след приключване на изпита. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р М. Стоянова....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Компютърна химия (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Фармакокинетика 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

5 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Мария Стоянова 

 

 



2 

УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да запознае студентите от специалност Компютърна химия с 
основните принципи и методи на фармакокинетиката. В рамките на курса студентите ще 
усвоят съвкупност от знания за: процесите, свързани с кинетиката на лекарствата 
(линейна и нелинейна) при еднократно и многократно въвеждане; факторите, 
повлияващи лекарствената кинетика; количествено описание на движението и съдбата на 
лекарството в организма (фармакокинетично моделиране); основните фармакокинетични 
параметри, уравненията за тяхното пресмятане и значението им за оптимизиране на 
дозовия размер и режима на дозиране; за основните процеси, контролиращи 
фармакокинетичното поведение на лекарствата и връзката им с физикохимичните 
свойства на лекарството и специфичните физиологични особености на организма. 
Семинарни занятия помагат на студентите при възприемане и осмисляне на лекционния 
материал и доразвиват способности за решаване на теоретични и практически проблеми 
в областта на фармакокинетиката. 

Компетенции 

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

 Основните термини, закономерности и процеси на фармакокинетиката 
 Методологията за изследване кинетиката процесите, определящи 

фармакокинетичното поведение на лекарството в човешкия организъм – 
абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране; 

 Основните фармакокинетични модели и техните характеристики; 
 Пътищата за въвеждане на лекарствени средства и тяхното влияние върху 

скоростта на настъпване на фармакологичния ефект, неговата сила и 
продължителност; 

 Основните фармакокинетични параметри и уравнения; 
 Факторите, влияещи върху фармакокинетиката на лекарствата. 

 
2. Ще могат: 

 Да определят фармакокинетични параметри чрез анализ на фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при различни пътища на въвеждането им; 

   Да изчисляват плазмени лекарствени концентрации при венозно инжектиране на 
единична доза (еднократно и многократно), венозна инфузия и при многократно 
перорално дозиране; 

 Да определят продължителността на лекарственото действие; 
 Да решават фармакокинетичните проблеми, възникващи при лекарствената 

терапия. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа)  

 Упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  90 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Дошашни задания 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия, 

Аналитична химия, Органична химия, Биоорганична химия. 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

Мултимедиен проектор 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Лекционният материал е структуриран в пет части. Във въвеждащата част са 
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систематизирани знания за предмета на фармакокинетиката, основните процеси, в които 
лекарството участва по време на пребиваването му в организма, основните 
фармакокинетични параметри и компартиментни модели. Във втората част се разглеждат  
основните характеристики на кинетиката на лекарствата в организма след еднократно 
венозно и екстраваскуларно въвеждане, описана с еднокомпартиментен и 
двукомпартиментен модел. Третата част запознава студентите с фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при въвеждане в организма с постоянна скорост (венозна 
инфузия). Четвъртата част е посветена на кинетиката на лекарствата при многократно 
прилагане и определяне на режимите на дозиране и тяхното индивидуализиране 
съобразно характеристиките на отделния пациент. Процесите, влияещи върху 
кинетичното поведение на лекарството и връзката им с появата, интензивността и 
продължителността на терапевтичната активност се разглеждат подробно в петата част.  
Всяка една от теоретичните части се допълва с решени примери и задачи за  
самостоятелна подготовка. Лекционният курс се допълва от семинарни занятия, които 
включват решаване на тестови, логически и изчислителни задачи върху  разглеждания в 
лекционния курс теоретичен материал.  

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема часове 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОКИНЕТИКАТА  3 

I.1. Предмет, задачи и общи принципи на фармакокинетиката. Връзка между 

фармакокинетика и фармакодинамика.  

 

I.2. Пътища за въвеждане на лекарствата в организма и въздействието им върху 

скоростта силата и продължителността на фармакологичния ефект. Общи 

представи за процесите, определящи фармакокинетичното поведение на 

лекарствата - абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране. Фактори, 

влияещи върху лекарствената кинетика. 

 

I.3. Фармакокинетични модели - характеристики. Основни фармакокинетични 

параметри – скоростни константи, време за полуелиминиране на лекарството 

(биологичен полуживот), обем на разпределение, клирънс, площ под кривата на 

плазмена концентрация/време (AUC) и уравнения за тяхното пресмятане.  

 

II. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА СЛЕД ЕДНОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ  8 

II.1. Линейна кинетика на лекарства при еднокомпартиментно разпределение 
след интравенозно прилагане. Определяне на фармакокинетични параметри от 
данни за плазмените лекарствени концентрации и от отделеното в урината 
количества лекарство. Елиминиране на лекарството от организма и клирънс. 

II.2. Линейна фармакокинетика, описана с двукомпартиментен модел при венозно 
прилагане на лекарството. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за 
тяхното пресмятане. 

II.3. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно и двукомпартиментно 
разпределение след екстраваскуларно прилагане. Резорбция и абсорбция на 
лекарствата. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за тяхното 
пресмятане. 

II.4. Нелинейна фармакокинетика – основни положения. Фармакокинетични 
процеси с нелинейна кинетика – резорбция, разпределение, метаболизъм, 
екскреция. Нелинейна кинетика на лекарствен метаболизъм. Кинетика на процеси 
на нелинейно елиминиране след интравенозно въвеждане на лекарство с 
еднокомпартиментно разпределение. 
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III. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 3 

III.1. Основни положения. Стационарна концентрация и време за нейното 

достигане. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна 

инфузия.  

 

III. 2. Венозна инфузия с натоварваща доза. Краткотрайна венозна инфузия.  

IV. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ МНОГОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ 6 

IV.1. Фармакокинетично поведение на лекарството при многократно венозно 

инжектиране на единична доза. Основни положения. Фармакокинетични 

параметри и уравнения.  

IV.2. Кинетика на лекарствата при многократно перорално прилагане на единична 

доза. Основни положения. Фармакокинетични характеристики.  

IV.3. Дозиране на лекарствата. Видове режими на дозиране. Определяне на 

режима на дозиране чрез определяне на: желани терапевтични 

концентрации,максимален дозов интервал, скорост на прилагане на лекарството, 

определяне на натоварващата доза при необходимост.  

IV.4. Индивидуализиране на дозовия режим. Влияние на съпътстващи 

заболявания върху кинетиката на лекарствата.  

 

V. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАЩИ КИНЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ЛЕКАРСТВАТА В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

10 

V.1. Резорбция (абсорбция) на лекарствата. Физикохимични фактори, влияещи 

върху абсорбцията на лекарствата. Транспорт на лекарствените молекули през 

биологични мембрани – механизми. Физикохимични свойства, повлияващи 

пасивната дифузия. Резорбция при различни пътища на екстраваскуларно 

прилагане на лекарствата. Бионаличност и биоеквивалентност. 

V.2. Разпределение на лекарствата. Количествени параметри за оценка на 

разпределението. Перфузионно-лимитирано разпределение и основни фактори, 

определящи скоростта на разпределение на лекарството. Пермибиалитетно-

лимитирано разпределение.  

V.3. Елиминиране на лекарствата. Клирънс – видове, определяне. Метаболизъм 

(биотрансформация) на лекарствата. Чернодробен клирънс. Бъбречна екскреция 

– основни механизми, фактори, влияещи върху бъбречната екскреция. Бъбречен 

клирънс. 

 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 
За оценка на степента  на  усвояване  на преподавания учебен материал през семестъра 
възлагат домашни задания (тестови и изчислителни задачи) и се провеждат тестови 
изпитвания (колоквиуми). 
 

ББ// УУппрраажжннеенниияя  

 

Тема часове 

1. Определяне на активността и ефективностна на лекарствените средства. 

Въздействие на антагонисти върху лекарствената активност и ефективност.  

2 
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2. Линейна кинетика на лекарства с еднокомпартиментно разпределение след 

интравенозно прилагане. 

 

2.1. Определяне на лекарствени концентрации в кръвни проби след инжектиране  

на единична доза. 

2 

2.2. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за плазмени 

лекарствени концентрации 

4  

2.3. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за отделено в урината 

лекарство. 

2 

3. Линейна фармакокинетикана лекарства с двукомпартиментно разпределение 

след интравенозно прилагане. Пресмятане на фармакокинетичните параметри и 

скоростните константи. 

2 

4. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно разпределение след 

еднократно перорално прилагане. Пресмятане на фармакокинетични параметри 

от данни за плазмени лекарствени концентрации. 

4 

5. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна инфузия 

с и без натоварваща доза. 

3 

6. Многократно венозно инжектиране на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. Кумулация на 

лекарствата. 

4 

7. Многократно перорално прилагане на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. 

2 

8. Дозиране на лекарствата. Определяне на режима на дозиране. 3 

9. Елиминиране на лекарствата от организма. Пресмятане на лекарствения 

клирънс. 

2 

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва решаване на тестови и изчислителни задачи по 
избрани теми от лекционния материал (домашни задания) и подготовка за текущия контрол 
през семестъра. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
И.Дойчинова, ц. 
Живкова 

 Фармакокинетика АРСО 2012 

 
Д. Михайлова, Д. 
Станева 
 

 Основи на фармакокинетиката Медицина и 
физкултура 

    1987 

Н. Бояджиева, И. 
Ламбев 

 Фармакология АРСО 2010 

С. Богданова, Ц. 
Сарафска, Т. Спасов 

 Ръководство по фармакокинетика  

Университетско 
издателство “Св. 
Климент 
Охридски”  

2017 
 
 
 

S. Jambhekar, P. 
Breen 

Basic Pharmacokinetics 
Pharmaceutical 
Press    

2009 

Adam M. Persky, Gary 
M. Pollack 

Foundations in Pharmacokinetics UNC Press 2013 
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Б. Самура, А. 
Дралкин     

Фармакокинетика Основа – Харков           1996 

Лекционен курс 
 

   

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс и семинарни 

занятия, като учебното съдържание е хронологично подредено така, че всяка следваща 

лекция и семинарно занятие ползва вече изучена материя и понятия. Лекциите са 

придружени с мултимедийни презентации, с цел онагледяване и по-добро възприемане на 

разглеждания теоретичен материал. На студентите е осигурен достъп до електронния 

вариант на лекциите и презентациите към тях, публикувани в платформа Мудъл. През 

семестъра  се  провеждат тестови изпитвания (колоквиуми), като  резултатите  от  текущия  

контрол  участват  при формиране на крайната оценка по дисциплината. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Обучението по дисциплината завършва с текуща оценка. Текущият контрол се 
осъществява под формата на тест (активени и пасивни въпроси) и включва всички теми от 
учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира по следната формула: 

70% от оценката от текущия контрол + 30% от оценката от домашните задания. 

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и с мотивите за 
поставянето на оценката непосредствено след приключване на изпита. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р М. Стоянова....................... 
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П Л О В Д И В С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

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

 

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

ФФааккууллттеетт  

ХИМИЧЕСКИ 

ККааттееддрраа  

Физикохимия 

ППррооффеессииооннааллнноо  ннааппррааввллееннииее  ((ннаа  ккууррссаа))  

4.2 Химически науки  

ССппееццииааллнноосстт  

Химия с маркетинг (редовно обучение) 

ОПИСАНИЕ 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Фармакокинетика 

ККоодд  ннаа  ккууррссаа  

 

ТТиипп  ннаа  ккууррссаа  

Избираем 

РРааввнниищщее  ннаа  ккууррссаа  ((ООККСС))  

Бакалавър 

ГГооддииннаа  ннаа  ооббууччееннииее  

четвърта 

ССееммеессттъърр  

VIII 

ББрроойй  EECCTTSS  ккррееддииттии  

4 

ИИммее  ннаа  ллееккттоорраа  

Доц. д-р Мария Стоянова 
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УУччееббннии  ррееззууллттааттии  ззаа  ккууррссаа    

Анотация  

Курсът има за цел да запознае студентите от специалност Химия с маркетинг с 
основните принципи и методи на фармакокинетиката. В рамките на курса студентите ще 
усвоят съвкупност от знания за: процесите, свързани с кинетиката на лекарствата 
(линейна и нелинейна) при еднократно и многократно въвеждане; факторите, 
повлияващи лекарствената кинетика; количествено описание на движението и съдбата на 
лекарството в организма (фармакокинетично моделиране); основните фармакокинетични 
параметри, уравненията за тяхното пресмятане и значението им за оптимизиране на 
дозовия размер и режима на дозиране; за основните процеси, контролиращи 
фармакокинетичното поведение на лекарствата и връзката им с физикохимичните 
свойства на лекарството и специфичните физиологични особености на организма. 
Семинарни занятия помагат на студентите при възприемане и осмисляне на лекционния 
материал и доразвиват способности за решаване на теоретични и практически проблеми 
в областта на фармакокинетиката. 

Компетенции 

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

 Основните термини, закономерности и процеси на фармакокинетиката 
 Методологията за изследване кинетиката процесите, определящи 

фармакокинетичното поведение на лекарството в човешкия организъм – 
абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране; 

 Основните фармакокинетични модели и техните характеристики; 
 Пътищата за въвеждане на лекарствени средства и тяхното влияние върху 

скоростта на настъпване на фармакологичния ефект, неговата сила и 
продължителност; 

 Основните фармакокинетични параметри и уравнения; 
 Факторите, влияещи върху фармакокинетиката на лекарствата. 

 
2. Ще могат: 

 Да определят фармакокинетични параметри чрез анализ на фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при различни пътища на въвеждането им; 

   Да изчисляват плазмени лекарствени концентрации при венозно инжектиране на 
единична доза (еднократно и многократно), венозна инфузия и при многократно 
перорално дозиране; 

 Да определят продължителността на лекарственото действие; 
 Да решават фармакокинетичните проблеми, възникващи при лекарствената 

терапия. 

ННааччиинн  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Аудиторно: 60 ч. 

 Лекции (30 часа)  

 Упражнения (30 часа) 
 

Извънаудиторно:  60 ч 

 Самостоятелна подготовка 

 Дошашни задания 

 Консултации 
 

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

Задължително изискване е студентите да са изучавали курсовете по: Физикохимия, 

Аналитична химия, Органична химия, Биоорганична химия. 

ТТееххннииччеессккоо  ооссииггуурряяввааннее  ннаа  ооббууччееннииееттоо  

Мултимедиен проектор 

 

ССъъддъърржжааннииее  ннаа  ккууррссаа  

Лекционният материал е структуриран в пет части. Във въвеждащата част са 
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систематизирани знания за предмета на фармакокинетиката, основните процеси, в които 
лекарството участва по време на пребиваването му в организма, основните 
фармакокинетични параметри и компартиментни модели. Във втората част се разглеждат  
основните характеристики на кинетиката на лекарствата в организма след еднократно 
венозно и екстраваскуларно въвеждане, описана с еднокомпартиментен и 
двукомпартиментен модел. Третата част запознава студентите с фармакокинетичното 
поведение на лекарствата при въвеждане в организма с постоянна скорост (венозна 
инфузия). Четвъртата част е посветена на кинетиката на лекарствата при многократно 
прилагане и определяне на режимите на дозиране и тяхното индивидуализиране 
съобразно характеристиките на отделния пациент. Процесите, влияещи върху 
кинетичното поведение на лекарството и връзката им с появата, интензивността и 
продължителността на терапевтичната активност се разглеждат подробно в петата част.  
Всяка една от теоретичните части се допълва с решени примери и задачи за  
самостоятелна подготовка. Лекционният курс се допълва от семинарни занятия, които 
включват решаване на тестови, логически и изчислителни задачи върху  разглеждания в 
лекционния курс теоретичен материал.  

 
Тематично съдържание на учебната дисциплина 

АА//ЛЛееккццииии    

Тема часове 

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОКИНЕТИКАТА  3 

I.1. Предмет, задачи и общи принципи на фармакокинетиката. Връзка между 

фармакокинетика и фармакодинамика.  

 

I.2. Пътища за въвеждане на лекарствата в организма и въздействието им върху 

скоростта силата и продължителността на фармакологичния ефект. Общи 

представи за процесите, определящи фармакокинетичното поведение на 

лекарствата - абсорбция, разпределение, метаболизъм, елиминиране. Фактори, 

влияещи върху лекарствената кинетика. 

 

I.3. Фармакокинетични модели - характеристики. Основни фармакокинетични 

параметри – скоростни константи, време за полуелиминиране на лекарството 

(биологичен полуживот), обем на разпределение, клирънс, площ под кривата на 

плазмена концентрация/време (AUC) и уравнения за тяхното пресмятане.  

 

II. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА СЛЕД ЕДНОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ  8 

II.1. Линейна кинетика на лекарства при еднокомпартиментно разпределение 
след интравенозно прилагане. Определяне на фармакокинетични параметри от 
данни за плазмените лекарствени концентрации и от отделеното в урината 
количества лекарство. Елиминиране на лекарството от организма и клирънс. 

II.2. Линейна фармакокинетика, описана с двукомпартиментен модел при венозно 
прилагане на лекарството. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за 
тяхното пресмятане. 

II.3. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно и двукомпартиментно 
разпределение след екстраваскуларно прилагане. Резорбция и абсорбция на 
лекарствата. Основни фармакокинетични параметри и уравнения за тяхното 
пресмятане. 

II.4. Нелинейна фармакокинетика – основни положения. Фармакокинетични 
процеси с нелинейна кинетика – резорбция, разпределение, метаболизъм, 
екскреция. Нелинейна кинетика на лекарствен метаболизъм. Кинетика на процеси 
на нелинейно елиминиране след интравенозно въвеждане на лекарство с 
еднокомпартиментно разпределение. 
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III. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 3 

III.1. Основни положения. Стационарна концентрация и време за нейното 

достигане. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна 

инфузия.  

 

III. 2. Венозна инфузия с натоварваща доза. Краткотрайна венозна инфузия.  

IV. КИНЕТИКА НА ЛЕКАРСТВАТА ПРИ МНОГОКРАТНО ПРИЛАГАНЕ 6 

IV.1. Фармакокинетично поведение на лекарството при многократно венозно 

инжектиране на единична доза. Основни положения. Фармакокинетични 

параметри и уравнения.  

IV.2. Кинетика на лекарствата при многократно перорално прилагане на единична 

доза. Основни положения. Фармакокинетични характеристики.  

IV.3. Дозиране на лекарствата. Видове режими на дозиране. Определяне на 

режима на дозиране чрез определяне на: желани терапевтични 

концентрации,максимален дозов интервал, скорост на прилагане на лекарството, 

определяне на натоварващата доза при необходимост.  

IV.4. Индивидуализиране на дозовия режим. Влияние на съпътстващи 

заболявания върху кинетиката на лекарствата.  

 

V. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ, КОНТРОЛИРАЩИ КИНЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА 

ЛЕКАРСТВАТА В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ 

10 

V.1. Резорбция (абсорбция) на лекарствата. Физикохимични фактори, влияещи 

върху абсорбцията на лекарствата. Транспорт на лекарствените молекули през 

биологични мембрани – механизми. Физикохимични свойства, повлияващи 

пасивната дифузия. Резорбция при различни пътища на екстраваскуларно 

прилагане на лекарствата. Бионаличност и биоеквивалентност. 

V.2. Разпределение на лекарствата. Количествени параметри за оценка на 

разпределението. Перфузионно-лимитирано разпределение и основни фактори, 

определящи скоростта на разпределение на лекарството. Пермибиалитетно-

лимитирано разпределение.  

V.3. Елиминиране на лекарствата. Клирънс – видове, определяне. Метаболизъм 

(биотрансформация) на лекарствата. Чернодробен клирънс. Бъбречна екскреция 

– основни механизми, фактори, влияещи върху бъбречната екскреция. Бъбречен 

клирънс. 

 

Общ брой часове: 30  

ФФооррммии  ннаа  ттееккуущщ  ккооннттрроолл::  

 
За оценка на степента  на  усвояване  на преподавания учебен материал през семестъра 
възлагат домашни задания (тестови и изчислителни задачи) и се провеждат тестови 
изпитвания (колоквиуми). 
 

ББ// УУппрраажжннеенниияя  

 

Тема часове 

1. Определяне на активността и ефективностна на лекарствените средства. 

Въздействие на антагонисти върху лекарствената активност и ефективност.  

2 



5 

2. Линейна кинетика на лекарства с еднокомпартиментно разпределение след 

интравенозно прилагане. 

 

2.1. Определяне на лекарствени концентрации в кръвни проби след инжектиране  

на единична доза. 

2 

2.2. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за плазмени 

лекарствени концентрации 

4  

2.3. Пресмятане на фармакокинетични параметри от данни за отделено в урината 

лекарство. 

2 

3. Линейна фармакокинетикана лекарства с двукомпартиментно разпределение 

след интравенозно прилагане. Пресмятане на фармакокинетичните параметри и 

скоростните константи. 

2 

4. Кинетика на лекарствата с еднокомпартиментно разпределение след 

еднократно перорално прилагане. Пресмятане на фармакокинетични параметри 

от данни за плазмени лекарствени концентрации. 

4 

5. Определяне на основните фармакокинетични параметри при венозна инфузия 

с и без натоварваща доза. 

3 

6. Многократно венозно инжектиране на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. Кумулация на 

лекарствата. 

4 

7. Многократно перорално прилагане на единична доза. Пресмятане на 

фармакокинетични параметри по данни за плазмени концентрации. 

2 

8. Дозиране на лекарствата. Определяне на режима на дозиране. 3 

9. Елиминиране на лекарствата от организма. Пресмятане на лекарствения 

клирънс. 

2 

Общ брой часове: 30 

 

В/ Самостоятелна подготовка:  

Самостоятелната подготовка включва решаване на тестови и изчислителни задачи по 
избрани теми от лекционния материал (домашни задания) и подготовка за текущия контрол 
през семестъра. 
 

ББииббллииооггррааффиияя  

Автор Заглавие Издателство Година 
И.Дойчинова, ц. 
Живкова 

 Фармакокинетика АРСО 2012 

 
Д. Михайлова, Д. 
Станева 
 

 Основи на фармакокинетиката Медицина и 
физкултура 

    1987 

Н. Бояджиева, И. 
Ламбев 

 Фармакология АРСО 2010 

С. Богданова, Ц. 
Сарафска, Т. Спасов 

 Ръководство по фармакокинетика  

Университетско 
издателство “Св. 
Климент 
Охридски”  

2017 
 
 
 

S. Jambhekar, P. 
Breen 

Basic Pharmacokinetics 
Pharmaceutical 
Press    

2009 

Adam M. Persky, Gary 
M. Pollack 

Foundations in Pharmacokinetics UNC Press 2013 
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Б. Самура, А. 
Дралкин     

Фармакокинетика Основа – Харков           1996 

Лекционен курс 
 

   

 

ППллааннииррааннии  ууччееббннии  ддееййннооссттии  ии  ммееттооддии  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекционен курс и семинарни 

занятия, като учебното съдържание е хронологично подредено така, че всяка следваща 

лекция и семинарно занятие ползва вече изучена материя и понятия. Лекциите са 

придружени с мултимедийни презентации, с цел онагледяване и по-добро възприемане на 

разглеждания теоретичен материал. На студентите е осигурен достъп до електронния 

вариант на лекциите и презентациите към тях, публикувани в платформа Мудъл. През 

семестъра  се  провеждат тестови изпитвания (колоквиуми), като  резултатите  от  текущия  

контрол  участват  при формиране на крайната оценка по дисциплината. 

 

ММееттооддии  ии  ккррииттееррииии  ннаа  ооццеенняяввааннее  

Обучението по дисциплината завършва с текуща оценка. Текущият контрол се 
осъществява под формата на тест (активени и пасивни въпроси) и включва всички теми от 
учебната програма.  

Крайната оценка по дисциплината се формира по следната формула: 

70% от оценката от текущия контрол + 30% от оценката от домашните задания. 

Студентите се информират за резултатите от писмените си работи и с мотивите за 
поставянето на оценката непосредствено след приключване на изпита. 

Всички писмени работи (от текущ контрол и изпитни тестове) се съхраняват в 

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

 

ЕЕззиикк  ннаа  ппррееппооддааввааннее  

Български  

ИИззггооттввиилл  ооппииссааннииееттоо  

 

Доц. д-р М. Стоянова....................... 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

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

връзка на 12.03.2021 г., бе обсъден и единодушно приет с 10 гласа „за“ 

актуализиран вариант на индивидуалния план за обучение на докторант Нора 

Георгиева Сотирова, поради преминаването ѝ от редовна в задочна форма на 

обучение, съгласно Ректорска заповед № Р33-220/22.01.2021 г. 

 
С настоящия доклад предлагам на ФС на ХФ да утвърди актуализирания 

индивидуален план за обучение на докторант Нора Сотирова. 
 

Прилагам: 
 
1. Препис-извлечение от протокол за взетото решение от КС на КАХКХ; 
2. Актуализиран вариант на индивидуалния план за обучение на 

докторанта. 
 

 
 

 

15.03.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.03.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 6 

 

 На 12.03.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

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

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Годишни отчети на докторанти 

- Гергана Танчева 

- Мария Френкева 

- Нора Сотирова 

 2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват Е.Върбанова – в майчинство и В. Паскалева - в 

часове. 

 

По точка 1.5 от дневния ред бе обсъден актуализиран вариант на 

индивидуалния план за обучение на докторант Нора Георгиева Сотирова, поради 

преминаването ѝ от редовна в задочна форма на обучение, съгласно Ректорска 

заповед № Р33-220/22.01.2021 г. 

 

След дискусия предложението беше прието с 10 гласа “за”. 

 

 

18.03.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: редовна              Факултет Химически 

(редовна, самост. подг.)                       Катедра  Аналитична химия и  

                                        компютърна химия  
 

 

ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА 

 

(npepa6oтен за  трета и четвърта година с оглед на преминаването към задочна докторантура) 

 

ДОКТОРАНТУРА: трансформирана от редовна в задочна форма на обучение, считано от 

01.02.2021 г. със Заповед на Ректора № P33-220/22.01.2021 г. 
 

1. Име, презиме, фамилия: Нора Георгиева Сотирова  

2. Дата на записване в докторантура: 1.03.2017 година 

3. Заповед  № Р 33-672 от 16.02.2017 година   

4.   Срок за завършване на докторантурата 01.03.2020 година, удължен до 

01.03.2022година.  

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

 професионално направление 4.2 Химически науки;  

докторска програма  Аналитична химия  

6. Тема на дисертационния труд: „Методи за определяне на следови елементи в тежки 

матрици от металургичните производства” 

утвърдена от ФС, протокол № 186 от 31.01.2017 

       7. Научен ръководител: доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова  
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

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

…………… 

 

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

       (проф. д-р Румен Младенов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

       (доц. д-р Веселин Кметов ) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 
I. Учебна дейност 

Дейност Период Форми 

1. Участие в научни форуми 03.2017 – 03.2018 

Съвместно с научния 

ръководител; 

Отчет 

2. Посещение на курс лекции:  

 Univariate calibration on instrumental analysis; 

 Green Aspect of Microextraction Techniques in 

Chemical Analysis 

 Advanced Organic Chemistry. Chirality and 

stereochemistry – techniques to analyse and separate 

stereoisomers 

03.2017 - 03.2018 Отчет 

 
II. Научна дейност 

1. Работа над дисертацията – литературен обзор: 

преглед и обобщение на научните публикации за: 

 съвременните насоки в развитието на методите за 

определяне на следови съдържания от елементи в 

суровини и технологични продукти от 

производството на олово, цинк и кадмий.  

 приложение на методи за разделяне и 

концентриране на следови елементи от тежки 

матрици.   

 комбиниране на ТТЕ, ЕТК и ТФЕ с плазмени 

методи за инструментален анализ    

03.2017-03.2018 

Самостоятелна работа 

с научна литература; 

Консултации с научния 

ръководител; 

Отчет 

2. Експериментална работа върху темата на 

изследването: 

 Поставяне на цели и задачи на изследването. 

Проучване на суровини и материали от 

металургичното производство на цинк 

(концентрати кекове и велц окиси) за следови 

съдържания от In, Se, Te, As, Sb, Bi, Ge и др. 

 Определяне на целевите елементи, които ще 

бъдат обект на изследването  

 Изследване на потенциалните спектрални и 

пречещи влияния, породени от матрични 

елементи върху сигналите на целевите елементи 

при ICP-OES и ICP-MS методите 

 Оценка на възможностите за инструментална 

корекция на пречещите влияния 

08.2017-03.2018 
Лабораторна работа; 

Отчет 

3. Представяне на годишен отчет на докторанта 03.2018 Отчет 

 

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

                                                                                                      (доц. д-р Виолета Стефанова)                                                                                                    

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                      (доц. д-р Виолета Стефанова) 

 

       



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

1. Експериментална работа върху темата на 

изследването: 

 Определяне на целевите елементи, 

представляващи интерес в реални проби от 

суровини и технологични продукти от 

металургичното производство на цинк, олово и 

кадмий  

 изследване на възможностите на различни 

системи за предварително разделяне на целевите 

елементи от матрицата (ТТЕ, ЕТК и ТФЕ)  

 изследване на селективността на екстракционните 

системи по отношение на пречещите матрични 

компоненти 

 изследване на параметрите влияещи върху 

аналитичния добив при системи за предварително 

разделяне и концентриране на целевите елементи 

от пробните матрици 

03.2018-09.2018 
Лабораторна работа; 

Отчет 

2. Работа над дисертацията –  

 оформяне на литературен обзор върху 

проблемите и потенциалните решения при 

следови анализ на елементи в тежки матрици. 

 оформяне на експерименталната работа по 

разработените методи 

 

09.2018-03.2019 

Самостоятелна работа 

и консултации с 

научния ръководител 

Отчет 

3. Полагане на изпит по специалността 09.2018-02.2019 

Самостоятелна 

подготовка;  

консултации; Изпит 

4. Участие в научни форуми 03.2018-09.2019 

Съвместно с научния 

ръководител; 

Отчет 

3. Преподавателска дейност 

 провеждане на практически занятия по със 

студенти от Бакалавърските специалности, 

обучавани в ХФ на ПУ 

03.2018-02.2019 

 

Провеждане на курс 

упражнения със 

студенти 

5. Подготовка на научна публикация 09.2018-03.2019 

Самостоятелна работа 

и консултации с 

научния ръководител 

Публикация 

6. Представяне на годишен отчет на докторанта 03.2019 Отчет 

                                                                    

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

                                                                                                   (доц. д-р Виолета Стефанова) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                      (доц. д-р Виолета Стефанова) 

 

       



       

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

Дейности Период Форми 

 1. Експериментална работа: 

 Изследване на неспектралния матричен ефект 

върху емисионните сигнали на микроелементите 

As, Sb, In, чрез сравняване на различни 

калибрационни подходи  

 Селекция на подходящи кандидати за вътрешни 

стандарти за корекция на матричния ефект – 

проучване на потенциални рискове от 

спектрални пречения от матрични елементи 

върху емисионните линии на вътрешните 

стандарти и оценяване ефективността на 

корекция 

 Проучване на суровини с различен произход, 

използвани в металургичното производство, за 

следови елементи, с оглед, разширяване  обхвата 

на изследваните аналити  

03.2019-03.2021 

Лабораторна работа; 

Отчет 

 2. Работа над дисертацията – 

 Актуализиране на  литературната справка по 

темата на дисертацията  

 описание и дискусия върху получените резултати 

при анализ на реални проби 

 систематизиране на изводи и заключения от 

проведеното изследване 

03.2019-03.2021 

Самостоятелна 

работа и консултации 

с научния 

ръководител 

Отчет 

 3.  Участие в научни форуми  

 

09.2019-12.2019 Съвместно с научния 

ръководител; 

Отчет  

 

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

                                                                                                      (доц. д-р Кирил Симитчиев) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                      (доц. д-р Виолета Стефанова) 

  



 

 

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

1. Експериментална работа върху темата на 

изследването: 

 Разработване на методи за ICP-MS анализ на 

следови съдържания от елементи в суровини за 

металургичното производство.  

 Проучване на възможността за идентифициране 

на произхода на суровини, посредством изотопен 

анализ на олово и/или отпечатък от набор от 

редкоземни елементи в оловни и цинкови 

концентрати  

03.2021-09.2021 

Лабораторна работа; 

Отчет 

2. Работа над дисертацията – 

 дискусия върху получените резултати  относно 

разработените методи за определяне на следови 

съдържания от редкоземни елементи.  

 дискусия относно мерките за корекция на 

матричния ефект върху сигналите на целевите 

аналити  

3. систематизиране на изводи и заключения от 

проведеното изследване 

06.2021-09.2021 

Самостоятелна 

работа и консултации 

с научния 

ръководител 

Отчет 

4. Участие в научни форуми  

5. Подготовка на научна публикация 

09.2021-12.2021 Съвместно с научния 

ръководител 

Отчет 

6. Подготовка на цялостно оформения 

дисертационен труд 06.21-03.2022 

 

7. Отчисляване с право на защита 

03.2022 

Представяне на 

резултатите от 

дисертационния 

труд пред КС 

 

 

 

 

 

                                                                    

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

                                                                                                      (доц. д-р Кирил Симитчиев) 

 

      Научен ръководител:…………………………… 

                                                                                                      (доц. д-р Виолета Стефанова) 

 

       

 

       

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

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

връзка на 12.03.2021 г., бе обсъден и единодушно приет с 10 гласа „за“ 

актуализиран вариант на индивидуалния план за обучение на докторант Мария 

Василева Френкева, поради преминаването ѝ от редовна в задочна форма на 

обучение, съгласно Ректорска заповед № Р33-221/22.01.2021 г. 

 
С настоящия доклад предлагам на ФС на ХФ да утвърди актуализирания 

индивидуален план за обучение на докторант Мария Френкева. 
 

Прилагам: 
 
1. Препис-извлечение от протокол за взетото решение от КС на КАХКХ; 
2. Актуализиран вариант на индивидуалния план за обучение на 

докторанта. 
 

 
 

 

15.03.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.03.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 6 

 

 На 12.03.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

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

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Годишни отчети на докторанти 

- Гергана Танчева 

- Мария Френкева 

- Нора Сотирова 

 2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват Е.Върбанова – в майчинство и В. Паскалева - в 

часове. 

 

По точка 1.3 от дневния ред бе обсъден актуализиран вариант на 

индивидуалния план за обучение на докторант Мария Василева Френкева, 

поради преминаването ѝ от редовна в задочна форма на обучение, съгласно 

Ректорска заповед № Р33-221/22.01.2021 г. 

 

След дискусия предложението беше прието с 10 гласа “за”. 

 

 

18.03.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

 

Докторантура: задочна        Факултет: Химически. 

(редовна, самост. подг.)      Катедра: „Аналитична химия и компютърна химия“ 

 

 

 

         ИНДИВИДУАЛЕН   УЧЕБЕН ПЛАН  ЗА  РАБОТА  НА ДОКТОРАНТА  

 

 

 

1. Име, презиме, фамилия :  Мария Василева Френкева 

2. Дата на записване в докторантура : 01.03.2017 година 

3.   Заповед  № Р33-671 от 16.02. 2017 година   

4.   Заповед за трансформиране в задочна форма  № Р33-221 от 22.01. 2021 година   

5.   Срок за завършване на докторантурата: 01.03.2022 година  

6. Област на висше образование  „4. Природни науки, математика и информатика“ 

 професионално направление „4.2. „Химически науки“ 

докторска програма „Аналитична химия“ 

7. Тема на дисертационния труд „Отнасяне на вибрационни и ЯМР спектри на 

органични съединения“, утвърдена от ФС, протокол № 186 от 31.01.2017 година. 

       8. Научни ръководители:  1. Проф. д.н. Пламен Николов Пенчев   
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

          2. Доц. д-р Марин Нейков Маринов 
        (академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия) 

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

от …………… 

 

 

  

   УТВЪРЖДАВАМ:  РЕКТОР: ………………………… 

       (Проф. д-р Запрян Козлуджов) 

 

 

      ДЕКАН: ………………………… 

       (Доц. д-р Веселин Кметов) 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Анализ на състоянието на изследванията по 

проблема 

1. Методология на научното изследване, 

литературни източници и бази данни, работа с 

научна документация, оформяне на научни 

съобщения и доклади 

 

 

Март – Април 

2017 

 

Лекции 20 ч. 

Семинари 30 ч. 

СП 100 ч. 

 

 

    Лекции 20 ч. 

      Лаб.     50 ч. 

    СП 150 ч 

 

Измерване на 

спектри 

2. Новости в аналитичната практика и 

инструменталния анализ 

Май – Юни  

2017 

3. Изучаване на апаратите PE 1750, Vertex 70 и Ram 

II, за измерване на вибрационни спектри, както и 

двете приставки за измерване на ATR и DRIFT 

ИЧ спектри.   

Март – Декември  

2017 

4. Подготовка за докторантски минимум Септ.  2017 г. - 

Февр. 2018 г. 

Четене и дискусии с 

научните 

ръководители 

II. Педагогическа дейност  

1. Провеждане на упражнения със студенти 

Март 2017 

Февруари 2018 

Водене на 

упражнения 

III. Работа над дисертацията 

5. Синтез на нови цинамоилни производни. 

Юни 2017 

Февруари 2018 

Експериментална 

работа и усвояване 

на техниките на 

синтеза. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                 (доц. д-р Кирил К. Симитчиев) 

 

      Научни ръководители: 1.……………………… 

                                                                                                  (проф. дхн Пламен Н. Пенчев) 

    2.……………………… 

                                                                                                  (доц. д-р Марин Н. Маринов) 

 

       



 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

I. Работа по изпълнение на идейния проект  

1. Подготовка и полагане на докторантски 

минимум 

 

Март  2018 г. - 

Февр. 2019 г. 

 

Изпит пред комисия 

2. Особености в изследователската теория и 

практика по направлението на темата на 

дисертанта (отнасяне на спектри) 

Март – Юни 

2018 

 Лекции 20 ч. 

 Лаб. 50 ч. 

 СП 150 ч. 

II. Работа над дисертацията 

3. Отнасяне на спектри на синтезираните от 

първата година вещества 

4. Написване на основната част на литературния 

обзор. 

5. Синтез на 1,5-бензодиазепини и техните 

производни 

 

Март 2018 -  

Февр.  2019 

   

 

Чернова на научна 

публикация 

Суров текст от 

дисертацията 

Експериментална 

работа 

III. Педагогическа дейност 

6. Провеждане на упражнения със студенти – 

инструметални методи за анализ или по 

аналитична химия 

Март 2019 

Октомври  2019 

   

Водене на 

упражнения 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                 (доц. д-р Кирил К. Симитчиев) 

 

      Научни ръководители: 1.……………………… 

                                                                                                  (проф. дхн Пламен Н. Пенчев) 

    2.……………………… 

                                                                                                  (доц. д-р Марин Н. Маринов) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОТЕН ПЛАН ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

   I. Работа по изпълнение на идейния проект  

1. Факултативни курсове 

Март 2019 – 

Февр.  2020 

Лек+сем. 30 ч. 

2. Изготвяне на научни публикации и работа по 

изследователската тема 

3. Участие в конференции (ако има подходящи 

такива, подходящи за темата на дисертацията) 

Март 2019 - 

Януари  2020 

Научни публикации 

 

Постери 

II. Работа над дисертацията 

4. Отнасяне на спектри на синтезираните вещества 

5. Оформяне на суров текст на разделите 

„Резултати и Дискусия“ от дисертационния труд   

 

Март 2019 -  

Февр.  2020 

Чернова на научна 

публикация 

Суров текст от 

дисертацията 

Експериментална 

работа 

III. Педагогическа дейност 

6. Провеждане на упражнения със студенти – 

инструметални методи за анализ 

Март 2019 

Октомври  2019 

   

Водене на 

упражнения 

 

 

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

                                                                                                 (доц. д-р Кирил К. Симитчиев) 

 

      Научни ръководители: 1.……………………… 

                                                                                                  (проф. дхн Пламен Н. Пенчев) 

    2.……………………… 

                                                                                                  (доц. д-р Марин Н. Маринов) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТЕН ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ОТ ПОДГОТОВКАТА 

 

 

Дейности Период Форми 

   I. Работа по изпълнение на идейния проект  

1. Изготвяне на научни публикации и работа по 

изследователската тема 

2. Участие в конференции (ако има подходящи 

такива, подходящи за темата на дисертацията) 

Февр. 2021 - 

Януари  2022 

Научни публикации 

 

II. Работа над дисертацията 

3. Завършване на литературния обзор 

4. Написване на частта „Материали и методи“ 

5. Оформяне на разделите „Резултати и Дискусия“ 

от дисертационния труд   

6. Семинар пред катедрата по темата на 

дисертацията 

 

 

Март 2021 - 

Февруари  2022 

 

Септември 2021 г. 

 

Суров текст на 

дисертационния 

труд 

7. Подготовка за защита на докторантския труд Октомври 2021 г. 

- 

Февруари  2022 

година 

 

Изнесена 

презентация за 

изследванията и 

резултатите от тях 

пред катедрата с 

цел отчисляване с 

право на защита. 

 

 

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

                                                                                                 (доц. д-р Кирил К. Симитчиев) 

 

      Научни ръководители: 1.……………………… 

                                                                                                  (проф. дхн Пламен Н. Пенчев) 

    2.……………………… 

                                                                                                  (доц. д-р Марин Н. Маринов) 

       

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

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

връзка на 12.03.2021 г., бе разгледан отчетът на редовен докторант Гергана 

Илиева Танчева за втората година от докторантурата ѝ. В заседанието 

участва научния ръководител на докторанта – доц. д-р Николай Кочев, който 

запозна членовете на катедрата със становището си относно извършените 

дейности от докторанта и предложи оценка Отличен (6) за втората година на 

докторантурата. След обсъждане на представените резултати, отчетът и оценката 

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

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за втората година от обучението 

на докторант Гергана Илиева Танчева с оценка Отличен (6). 

 
 

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

 
 

 

12.03.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.03.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 6 

 

 На 12.03.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

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

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Годишни отчети на докторанти 

- Гергана Танчева 

- Мария Френкева 

- Нора Сотирова 

 2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват Е.Върбанова – в майчинство и В. Паскалева - в 

часове. 

 

По точка 1.1 от дневния ред бе разгледан отчетът на редовен докторант 

Гергана Илиева Танчева за втората година от докторантурата ѝ. В заседанието 

участва научния ръководител на докторанта – доц. д-р Николай Кочев, който 

запозна членовете на катедрата със становището си относно извършените 

дейности от докторанта и предложи оценка Отличен (6) за втората година на 

докторантурата.  

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

Отличен (6). 

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

на докторант Гергана Илиева Танчева за втората година от докторантурата и да 

й бъде дадена оценка Отличен (6). 

 

 

18.03.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

от Гергана Илиева Танчева - редовен докторант при Химически факултет, 

катедра „Аналитична химия и компютърна химия” 

за периода 03.2020 – 03.2021 г. 

 

дата на записване в докторантура – 01.03.2019 г., Заповед № Р33-936 от 20.02.2019 г. 

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

Професионално направление – 4.2 Химически науки, докторска програма – 

Теоретична химия 

 

Тема на дисертационната работа:  

„Приложение на методите на химичната информатика при мултикомпонентни 

субстанции и наноматериали” 
 

Утвърдена от ФС, протокол № 205 от 14.02.2019 г. 

І. Обучение 

1. Участвах в уебинар към KNIME на тема: “Conformal Prediction: Enhanced Method for 

Understanding the Prediction Quality”, който се проведе на 13.05.2020 г. 

2. Завърших курс “Machine Learning with Python” към обучителен център Progressbg, с общо 

50 часа и дата на сертификата 30.06.2020 г. 

3. Преминах въвеждащо обучение в концепциите и технологиите за работа с онтологии, по 

програмата Transnational Access (TA) към проекта NanoCommons (HORIZON 2020 EU, 

agreement #731032) проведено от Laurent Winckers на 03.07.2020 г.  

4. Преминах обучение за добавяне на термини в онтология свързано с работата по програмата 

Transnational Access (TA) към проекта NanoCommons (HORIZON 2020 EU, agreement 

#731032) 

5. Участвах в обучителен курс организиран като част от NANOSAFE 2020 Conference, 

NanoSafety Cluster Education Day проведен на 23.11.2020 г. с тема: Hands-on Training on 

Nanosafety Tools and Models: In silico tools, Advanced cell culture models, NP imaging. 

6. Успешно положих изпит по специалността 

II. Участие в научни форуми и разпространение на научни резултати 

1. Взех участие в международен симпозиум FAIR 2020, организиран от CODATA, който се 

проведе онлайн от 27.11.2020 г. до 04.12.2020 г. Беше представен постер на тема 

“FAIRification Workflow for Handling Nano Safety Excel Spreadsheet templates in 

eNanoMapper database.”  

 

2. Публикувахме статия “Your spreadsheets can be FAIR: a tool and FAIRification workflow for 

eNanoMapper database” в списанието “MDPI Nanomaterials” с импакт фактор 4.324 от 

24.09.2020 г. 
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3.  Изпратихме за публикуване статия: “Ambit-SLN: an open source software library for 

processing of chemical objects via SLN linear notation”, Molecular Informatics (в момента се 

рецензира) 

 

IП. Преподавателска дейност 

1. Проведох обучение към НБУ на 10.07.2020 г. на тема „Наука, данни, моделиране – 
Обработка на данни с аналитичната платформа KNIME”. За целите на обучението е 

разработен работен поток с обработка на данни от METER.AC. 

 

2. Проведох дистанционни упражнения по дисциплината Линейно и Нелинейно моделиране. 

 

 

IV. Работа по дисертацията  

 

Представянето на наноматериали и химични субстанции в химичните бази данни е 

основна тема в бързо развиващото се поле на химичната и нано-информатика. С нарастването 

на производството на наноматериали и химични субстанции, нараства обемът и сложността на 

генерираните данни за тези материали, както и се усложнява управлението им. Представянето 

на субстанции и наноматериали с класическият модел е затруднено, поради липсата на 

съгласувано представяне на наноматериалите. В допълнение, класическият модел е ограничен 

при представяне на информация за производствените химични вещества не като единични 

химични структури. За справянето с това предизвикателство е необходима нова парадигма за 

представяне на субстанции и наноматериали, която да включва една или няколко композиции, 

идентификатори и метаданни. 

Ефективното обединяване на данни от множество източници е възможно само ако 

първоначалните измервания са съчетани с богати метаданни. Управлението на метаданните е в 

основата на принципите FAIR – Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse – 

откриваемост, достъпност, оперативна съвместимост и повторна използваемост. Принципите 

FAIR позволяват експериментални данни да се използват извън произхода им за решаване на 

научни проблеми, запълване на пропуски в данните, използването им в различни химични 

приложения, създаване на модели и за други нужди на науката, индустрията и регулаторите.  

 

 

1. Публикувахме статия “Your spreadsheets can be FAIR: a tool and FAIRification 

workflow for eNanoMapper database” в списанието “MDPI Nanomaterials”.  
 

В статията сме описали FAIR работен поток (FAIRification workflow) за конвертиране 

на не FAIR данни във FAIR данни, като сме разгледали основните стратегии за справяне с 

трудностите при управление и FAIR-фикация на данните. Той включва няколко стъпки: 

получаване на достъп до данните, анализ на данните и метаданните, дефиниране на семантичен 

модел за данните и метаданните, осигуряване на връзка между данните и метаданните и 

внедряване (хостване на FAIR данните и осигуряване на човешки и машинно четим достъп). 

Основният семантичен модел за данни е от решаващо значение за ефективността на 

всеки FAIR работен поток на химичната и нано-информатика. Моделът за данни, представен на 

фигура 1.1, разработен от IdeaConsult, реализиран в базата данни на Ambit/eNanoMapper, 

предлага нова парадигма в представянето на информацията за химични вещества и материали 

(моделът за данни на Ambit бе описан в предходния отчет). Този модел се използва успешно за 

представяне на химически вещества, наноматериали и данни за безопасност от досиетата на 

Европейската агенция по химикали (ECHA). 
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Фигура 1.1 Модел за представяне на данни за субстанции в системата на Ambit 

  

 

Експерименталните данни, основно се генерират в удобните за експериментаторите 

EXCEL таблици, което обаче създава пречки при обработката им в бази данни и следването на 

FAIR принципите. Една от основните стъпки в работния поток FAIR е извличане на данни от 

не-FAIR формати, каквито са и EXCEL таблиците. Представеният FAIR – работен поток, 

улеснява преобразуването и интегрирането на не-FAIR данните от електронните таблици в 

семантичния модел за данни, следващ FAIR принципите. Преобразуването на не-FAIR данните 

в семантичния модел за данни се осъществява от конфигурируем софтуерен инструмент 

NMDataParser, който по същество поддържа най-важния етап от процеса FAIRification. 

Конфигурацията на NMDataParser се дефинира в отделен JSON файл, който свързва отделните 

елементи от електронната таблица с компонентите на семантичния модел за данни (фигура 

1.2).  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1.2. Преобразуване на не-FAIR данни от EXCEL таблици,  посредством 

конфигурируемият софтуерен инструмент NMDataParser. 
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2. Добавяне на термини към онтологията на eNanoMapper 

 

Според един от FAIR принципите, а именно Interoperable (оперативна съвместимост), 

данните и метаданните трябва да могат да се интегрират с други данни. Също така данните 

трябва да имат възможност да взаимодействат с приложения или работни потоци за анализ, 

съхранение и обработка. Данните и метаданните трябва да използват официален, достъпен, 

споделен и широко приложим език за представяне на знания. За да се осъществи това и да се 

гарантира автоматичното намиране на извадки от данни е от решаващо значение използването 

на контролирани речници и онтологии. Онтологията е контролиран речник с термини и 

формални дефиниции, с добре организирана йерархична структура от взаимовръзки между тях. 

Като част от работния поток FAIR, и според FAIR принципите за осигуряване на връзка 

между данни и метаданни, е разработена онтологията на eNanoMapper (фигура 2.1). 

Семантичният модел за данни на Ambit/eNanoMapper включва анотация с онтологични 

термини. В онтологията eNanoMapper са използвани термини и дефиниции от други 

съществуващи онтологии с общ домейн, като по този начин се разширяват възможностите за 

адекватно и ефективно описание на лабораторните процедури, метаданните и 

експерименталните данни в различни научни области, свързани с оценката на безопасността на 

наноматериалите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.1. Онтология eNanoMapper 

 

Онтологията на eNanoMapper се разглежда като основна онтология, която включва и 

дефинира термини, използвани при оценката на безопасността на наноматериалите. 

Онтологията EXPOSED е разработена от CEREGA европейски център за изследване и обучение 

по екологични геонауки. Онтологията EXPOSED може да се разглежда като онтология, 

описваща термини свързани с влиянието на наноматериалите върху околната среда. EXPOSED 

предлага по-конкретно ниво на специфичност в сравнение с онтологията на eNanoMapper, тъй 

като се фокусира върху специфичен поддомейн в областта на нанобезопасността. 

По програмата Transnational Access (TA) към проекта NanoCommons, взех участие в 

разширяването на онтологията eNanoMapper с нови термини, като целта е интегрирането на 

EXPOSED онтологията към eNanoMapper.  

Първоначално направихме преглед на термините от EXPOSED онтологията и сравнения 

с алтернативни дефиниции в други съществуващи онтологии, като главната цел бе да се 

изберат тези термини с най-близка дефиниция до целевия домейн на EXPOSED онтологията. 

Претърсването направихме през сайта на BioPortal, най-голямото хранилище за онтологии в 

областта на биомедицината и природните науки.  

Втората стъпка към интегрирането на EXPOSED бе добавянето на новите термини към 

онтологията на eNanoMapper. Това се осъществи посредством конфигурационни файлове, като 

за всяка използвана онтология има два файла (.props и .iris). При добавяне на термин от не 
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използвана досега онтология в eNanoMapper, сме конфигурирали и двата файла. На фигура 2.2 

е показан пример с добавяне на термин digestive gland от UBERON онтология. 

Фигура 2.2 Добавяне на термин към eNanoMapper онтологията с конфигуриране на 

.props и .iris файлове. 

 

При добавяне на термин от вече използвана онтология в eNanoMapper сме 

конфигурирали само .iris файла, както е показано на фигура 2.3. 

Фигура 2.3 Добавяне на термин към eNanoMapper онтологията с конфигуриране на.iris 

файл. 

 

До момента съм добавила 15 термина. На фигура 2.4 е представен екран от онтологията 

eNanoMapper и вече добавен термин physicochemical. 
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Фигура 2.4 Екран от онтология eNanoMapper с добавен термин physicochemical. 

 

3. Изследване на възможности за представяне на информацията за мултикомпоненти 

субстанции чрез линейна нотация 

 

Според FAIR принципите първата стъпка за ефективно (повторно) използване на 

данните е да са лесно откриваеми. Възможността за автоматично прочитане на метаданни от 

компютрите е от съществено значение за автоматичното откриване на извадки от данни и 

услуги. Принципът откриваемост (Findable) е може би най-важният, защото ще бъде трудно да 

се постигнат другите аспекти на FAIR без глобално уникални и устойчиви идентификатори. 

Необходимостта от идентификатори се засяга и в принципа Accessible (достъпност), който 

засяга извличането на данни и метаданни чрез идентификатори. До момента управлението на 

данните за наноматериали и субстанции е затруднено поради липсата на идентификатори.  

Особен интерес за нас представляват възможностите на SLN, като линейна нотация, да 

описва характеристики на химичните обекти посредством динамично множество от атрибути, 

дефинирани от потребителя, които имат предимства при представянето на химичната 

информация за субстанции и наноматериали. 

Софтуерният модул Ambit-SLN е разработен като част от платформата по химична 

информатика AMBIT. Това е софтуерната библиотека включваща парсер за пълен SLN 

синтаксис на химични структури и заявки за субстуктурно търсене включително поддръжка за 

макро и Маркуш атоми, глобални и локални речници и дефинирани от потребителя свойства, 

които могат да се изполазват за съхраняване на данни от модела на Ambit/eNanoMapper. 

Реализирани са функционалности за субструктурно търсене въз основа на SLN заявка и 

помощни програми за преобразуване на SLN обекти в други химически формати като SMILES 

и SMARTS. Функционалността за Маркуш атоми може да се използва за генериране на 

комбинаторни множества от структури. Разработеният софтуер би могъл да бъде използван за 

разработване на идентификатори за субстанции и наноматериали.  

Разработихме електронни бележници на езика Python със софтуерния инструмент 

RDKit. Използвахме го с цел тестване и сравняване на възможностите на Ambit-SLN със 

софтуерния инструмент RDKit при работа с линейна нотация SLN. Бяха тествани 

възможностите за: 

- конвертиране на SLN линейни нотация до SMILES и SMARTS линейни нотации; 

- субструктурно търсене; 

- работа с Маркуш структури; 
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Фигура 3.1 Тестване на RDKit за работа с Маркуш структури. 

 

На фигура 3.1 е представен екран от електронен бележник с тестване на възможностите 

на RDKit за работа с Маркуш структури. От направените сравнителни тестове между Ambit-

SLN и електронните бележници за RDKit става ясно, че системата RDKit не поддържа изобщо 

работа с Маркуш структури, а работата с макро атоми е на елементарно ниво и за по-сложните 

SLN стрингове с макро атоми, библиотеката RDKit не работи коректно. 

Подобни сравнителни тестове направихме и с Tcl/Tk скриптове за системата CACTVS, 

които също показват, че CACTVS не поддържа функционалности за работа с пълния стандарт 

на езика SLN. 

Сравнителните тестове с RDKit и CACTVS доказват изключителността на модул Ambit-

SLN. Понастоящем, Ambit-SLN, доколкото на нас ни е известно, е  единствения софтуер с 

отворен код, който поддържа пълния стандарт на синтаксиса на линейната нотация SLN, което 

го прави много ценен ресурс за изследователите от областта на химичната информатика и 

наноинформатика. 

Реализираните функционалности в софтуерния прототип на модула Ambit-SLN 

позволяват разработката на инструменти за представяне на химични субстанции чрез 

линейната нотация SLN. Предвид необходимостта от разработване на идентификатори 

бъдещите ни усилия ще бъдат насочени към реализиране на концепции за представяне на 

химични субстанции чрез линейна нотация. 

 

4. Разработване на QSAR модели за предсказване на микробна мутагенност, 

реализирани в аналитичната платформа KNIME. 

 

Микробната мутагенност е важна характеристика за органичните съединения и се 

изисква при регистрирането на нови субстанции по регламента на REACH. Също така ICH 

изисква информация за канцерогенните и мутагенните свойства при „Оценка на опасността” 

(Hazard Assessment) на фармацевтичните продукти, а при липса на експериментални данни 

препоръчват използването на (Q)SAR методи за предсказване на микробната мутагенност. 

Работихме с две извадки съединения, една основна обучителна извадка за разработване 

и валидиране на моделите и една с неизвестна микробна мутагенност (за външно тестване), 

предоставени по международният проект 2nd Ames/QSAR, към отделът по генетика и 

мутагенност на Националния институт по здравни науки (NIHS) в Япония. Структурната 

информация в двете извадки е представена чрез линейна нотация SMILES и SDF файл. 

Съединенията в основната извадка са разпределени в три класа: клас А – силно позитивни, клас 

B – позитивни и клас С – негативни.  

Използвахме обучителната извадка за създаване на компютърни модели за бинарна 

класификация на мутагенни и немутагенни съединения. Осъществихме предварителна 

обработка на структурите в KNIME, включваща: 

- изчистване на дублиращи се структури с компонентът OpenBabel; 
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- балансиране на класовото разпределение с две техники SMOTE и over/under 

sampling, приложени върху обучителната извадка; 

- стратифицирано разделяне на обучителна и тестваща извадка.  

Използвахме компонентът CDK за изчисляване на пръстови отпечатъци, описващи 

локални структурни свойства. Тествахме класификационните модели: метод на най-близкия 

съсед (KNN), дърво на решенията (Random Tree), гора на решенията (Random Forest), метод на 

опорните вектори (SVM), като използвахме също компоненти интегрирани от WEKA v.3.8.3, 

както и други специализирани нодове от KNIME. Най-добри статистически резултати 

получихме с метода Random forest като използвахме интегрирания софтуер WEKA и 

кръстосано валидиране с 10 повторения. След като избрахме класификационен модел, 

разработихме два паралелни работни потока с двете техники за балансиране на класовото 

разпределение. За двата модела бяха изчислени статистическите характеристики от матриците 

на състоянията (confusion matrix), представени в таблица 4.1. След съпоставяне на 

статистическите характеристики на последните два модела, като по-добър бе избран модел 

under/over sampling и бе използван за предсказване на микробна мутагенност на 1589 

структури. 

Таблица 4.1. Съпоставка на статистическите характеристики на модели SMOTE и 

under/over sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблица 4.2. са представени статистическите характеристики на използвания модел, 

изчислени спрямо лабораторно получените резултати за мутагенност, предоставени от 

организаторите на проекта (2nd AMES / QSAR International Challenge Project) 

 

Таблица 4.2. Статистически характерискити на предсказателната способност на QSAR модел 

under/over sampling, изчислени на база на лабораторно анализирана мутагенност на 1589 

вещества. 

 

AMES 

резултати/ 

матрица на 

състоянията 

Позитивни 

Клас А+Б 

Негативни  

Клас С 

общо 

позитивни 79 115 194 

негативни 157 1238 1395 

общо 156 1353 1589 

 

 

 

 

Модел 

SMOTE 
Recall Precision Specifity F-means 

0/C 0.769 0.897 0.525 0.828 

1/A 0.25 0.127 0.832 0.169 

2/B 0.357 0.236 0.916 0.284 

Модел 

under/over 

sampling 

Recall Precision Specifity F-means 

0/C 0.896 0.91 0.522 0.903 

1/A 0.294 0.254 0.915 0.272 

2/B 0.524 0.588 0.967 0.528 
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Средна точност  

% 

Коректно 

предсказани 

положителни 

резултати % 

Коректно 

предсказани 

отрицателни 

резултати % 

Точност % 

62,5 40,7 88,7 82,9 

 

Създадените идентификатори, базирани на линейна нотация, ще се използват за 

извличане на информация за субстанции и наноматериали от бази данни и ще бъдат използвани 

за разработване и тестване на QSAR/QSPR модели базирани на мултикомпонентния състав на 

субстанциите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021г.       Докторант:............................ 

гр. Пловдив              / Гергана Танчева/  

     

 

   

Научен ръководител:................................ 

            / доц. д-р Николай Кочев / 

                

 

    

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

            / доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

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

връзка на 12.03.2021 г., бе разгледан отчетът на задочен докторант Нора 

Георгиева Сотирова за третата година от докторантурата ѝ. В 

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

Стефанова, която запозна членовете на катедрата със становището си относно 

извършените дейности от докторанта и предложи оценка Много Добър (5) за 

третата година на докторантурата. След обсъждане на представените резултати, 

отчетът и оценката на научния ръководител бяха единодушно приети с 10 гласа 

„за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за третата година от обучението 

на докторант Нора Георгиева Сотирова с оценка Много Добър (5). 

 
 

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

 
 

 

12.03.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.03.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 6 

 

 На 12.03.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

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

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Годишни отчети на докторанти 

- Гергана Танчева 

- Мария Френкева 

- Нора Сотирова 

 2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват Е.Върбанова – в майчинство и В. Паскалева - в 

часове. 

 

По точка 1.4 от дневния ред бе разгледан отчетът на задочен докторант 

Нора Георгиева Сотирова за третата година от докторантурата ѝ. В заседанието 

участва научния ръководител на докторанта – доц. д-р Виолета Стефанова, която 

запозна членовете на катедрата със становището си относно извършените 

дейности от докторанта и предложи оценка Много Добър (5) за третата година 

на докторантурата. 

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

Много Добър (5) 

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

на докторант Нора Георгиева Сотирова за третата година от докторантурата и да 

й бъде дадена оценка Много Добър (5) 

 

 

18.03.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е  

 

за изпълнението на индивидуалния учебен план на Нора Георгиева 
Сотирова докторант на самостоятелна подготовка, към катедра 
Аналитична химия и компютърна химия, ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,  

ПУ “Паисий Хилендарски“ 

 
 
 
 

Област на висше образование: Природни науки, математика и 
информатика  

професионално направление:  4.2 Химически науки 
докторска програма:                 Аналитична химия 

Тема на дисертационния труд: “Методи за определяне на следови 
елементи в тежки матрици 
от металургичните производства“" 

 
 

 

от  

доцент доц. д-р. Виолета Миленкова Стефанова  

научен ръководител на докторанта 
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Нора Сотирова бе зачислена като редовен докторант към катедрата по Аналитична 
химия и компютърна химия (КАХКХ) на Химическия факултет при Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” със заповед на Ректора № Р33-672 от 16.02.2017 
година.  През третата  година от докторантурата си Нора Сотирова прекъсна обучението 
си по лични причини за периода 1.12. 2019 до 1.12.2020, одобрено със заповед на 
Ректора на ПУ №Р33-6612 от 29.11.2019г., а от 02.2021 редовната докторантура бе 
трансформирана в задочна форма на обучение, със заповед на Ректора № P33-
220/22.01.2021 г. 

Настоящият годишен отчет и становището за нейната работа обхващат периода от 
1.03.2019 до 1.12.2019 (преди прекъсването) и последното тримесечие – от 1.12.2020 до 
1.03.2021г.  

Голяма част от усилията на докторант Сотирова бяха насочени към актуализация на 
научната периодика, свързана с темата на дисертацията. 

Направено е проучване на цялостния технологичен процес по извличане на цинк - 
очистване от вредните примеси, формирането и извеждането на цинкови и оловни 
кекове, както и получаването на велц-окиси. Обобщена е информацията за основния 
състав, диапазоните на концентрациите и наблюдаваните елементи в технологичните 
продукти.  

Продължи събирането и обработването на публикации относно проблемите и 
възможностите на спектралните методи за определяне на микроелементи (As, Sb и In) в 
тежки матрици с високо съдържание на Zn, Cu, Fe, Pb и Mn, използвани като суровини 
(концентрати), или получавани като междинни продукти (кекове), в металургичното 
производство  на цветни метали.  

Направено е литературно проучване на съвременните  методи за идентификация 
и на произход и класификация на проби, които се основават на използването на  
изкуствени невронни мрежи и машинно обучение. Заедно с това, стремежът ни бе да 
разширим целевата група от изследвани аналити, с фокус върху следови съдържания 
на някои редки и ценни елементи, които към момента не се определят, но могат да 
представляват интерес за КЦМ в бъдеще.  Това насочи изследванията към ICP-MS 
метода, който предлага значително по-ниски граници на определяне.   

През посочения период експерименталната работа върху дисертацията бе силно 
затруднена, поради поредица от обективни причини, поради които бе поискано 
разрешение за трансформиране на докторантурата в задочна форма на обучение.  

Продължиха изследванията върху търсене на адекватен вътрешен стандарт, който 
има потенциал да коригира неспектралния матричен ефект при ICP-OES анализа на As, 
Sb и In в цинкови и оловни кекове, както велц-окиси. От проучените 24 спектрални линии 
за осем елемента кандидати за вътрешна стандартизация бяха избрани 5 линии на 
четири елемента- Rh, Pd, Pt, Ir. Оценена е ефективността на корекция и са предложени 
подходящи вътрешни стандарти за 6 аналитични линии на наблюдаваните елементи 

Извършено е проучване на състава на 7 концентрата с различен произход (4 
цинкови и 3 оловни). Въз основа на полуколичествен ICP-MS анализ са проследени 
нивата на съдържание за общо 40 елемента, в това число метали, металоиди, ценни  и 
редкоземни елементи и е избрана целева група, за която ще продължи обстойно 
проучване с цел оптимизиране и създаване на метод за количествен следови много 
елементен анализ. Въз основа на събраната информация ще се търсят надеждни 
маркери за тестване на възможността за идентификация на произхода на оловни и 

цинкови концентрати.  
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Нора Сотирова взе участие в семинар с международно участие, организиран от 

фирма АСМ2 и Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски, който се проведе на 

12 юни 2019 година, гр. Пловдив с постер, на тема „Избор на подходящи вътрешни 

стандарти за корекция на неспектрални матрични пречения при ICP-OES анализ на 

микроелементи в матрици от металургично производство на олово и цинк”.   

 
В заключение считам, че докторант Сотирова полага усилия за да преодолее 

обективните затруднения по провеждане на експерименталното изследване, но 
работата и трябва да се интензифицира, за да успее за завърши поставените 
изследователски задачи в рамките на настоящата последна година от обучението й.  

Предлагам на Катедрения съвет на КАХКХ и Факултетния съвет на Химическия 
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ да приеме отчета за третата година от 
докторантурата на Нора Сотирова с оценка много добър 5.  
  

 
11. 03.2021      Научен ръководител: 

             доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 
 



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т 

от Нора Георгиева Сотирова 

редовен докторант при Химически факултет,  

катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

за периода  март 2019 -  март 2021 

 

 

I Работа по дисертацията 

 

От проведените до момента експерименти са установени значителни спектрални и 

неспектрални пречения от матрични компоненти. Анализираните проби имат разнообразен 

състав и много високо съдържание на цинк, желязо и манган, което от своя страна е причина за 

възникване на множество пречения .  

 

 Експериментална част 

 

Продължихме обследването свързано с избор на адекватен вътрешен стандарт, отговарящ на 

всички изисквания. От експериментите направени до момента се установи, че от 24 спектрални 

линии за осем елемента подходящи кандидати за вътрешна стандартизация остават 5 линии на 

четири елемента- Rh, Pd, Pt, Ir. Но Ir не е изследван заради ниска чувствителност на лениите му. 

 Експериментално бе оценена  способността  на избраните кандидати да коригират 

неспектралния матричен ефект върху сигналите на As, Sb и In в 4 различни матрици. За 

всеки от аналитите са наблюдавани по 2 спектрални линии, предварително избрани, от 

гледна точка на максимална чувствителност при минимален риск от спектрално 

пречене. Направихме допълни разреждания с DF=5 за всяка от четирите матрици 

разтворени в микровълнова система  с киселинна смес Лунге и  подготвихме серии от 

разтвори включващи: 

- Проба с добавка 1ppm на селектираните от предишното изследване вътрешни стандарти  



- Проба с добавки на аналитите As, Sb, In с различна концентрация, съответстваща на 
собственото съдържание на анализираните елементи за всяка от изследваните матрици 
описани в таблица 1  

Проба Аs [ppm] Sb [ppm] In [ppm] 

Zn кек 2 0,5 0,5 

Pb kek 2 2 2 

Pb кек ПППИ 0,5 0,5 0,2 

ВО  1 0,5 0,5 

Таблица 1. Концентрации на добавките на анализираните елементи във всяка матрица 

- Подготвени са четири многоелементни водни стандарти за As, Sb, In  с концентрации 
отговарящи на тези в различните матрици  

От всеки стандарт са взети по четири аликвотни обема, към които са направени добавки на всеки 

от вътрешните стандарти. Подготвен е и стандарт St 0, съдържащ само вътрешните стандарти. 

 Направени са серии от  измервания, включващи: St 0 + IS, St (1:4) + IS,  Проба+ IS,  Проба 
(Аs, Sb, In) +IS на изброените дължини на вълните от таблица 2. 

Аналит nm тип 

As 189.04 I 

As 193.76 I 

Sb 206.83 I 

Sb 217.58 I 

In 230.61 I 

In 451.13 I 

Rh 343.49 I 

Pd 351.69 I 

Pt 265.94 I 

Pt 292.98 I 

Ir 238.69 I 

Таблица 2  Избраните спектрални линии на аналитите и потенциалните вътрешни стандарти 

Целта на експеримента е да се прецени дали влиянието на матрицата върху измерваните 

емисионни линии на анализираните елементи и съответните сигнали на вътрешните стандарти 

е аналогично, за да се осигурят условия за динамична корекция на неспектралния матричен 

ефект. 



 

Първата линия на As 189 за матрицата Pb Теfsa най-неподходяща е втората линия на Pt, докато 

за останалите две матрици Pt е подходяща. За материалът Pb keke PPPI  Rh също е подходящ. 

За As 193  Rh въобще не е подходящ при матриците Pb Tefsa и VO. Тук най-подходяща е Pt 265, 

която е най-стабилна и за трите матрици. 

За арсен и за двете линии най-добри резултати дава Pt 265. 

 

При Sb 206 за материалът Zn Tefsa няма подходящ вътрешен стандарт. За останалите три матрици 

отново можем да се спрем на Pt 265. 

При Sb 217 можем да използваме Pt  за вътрешен стандарт. Отново при първата матрица има 

отклонения. 
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За In 230 nm най-добър вътрешен стандарт за Zn и Pb Tesfa матрици отново е Pt 265, но за 

останалите две матрици Pd дава по-добри резултати. При линията на In 451nm Rh показва най-

стабилно отношение аналит/ IS за Zn  Tesfa, докато за останалите матрици отново е Pt 265. 

 Разширено е търсенето за подходящи елементи за вътрешни стандарти. Избрани са още 
два елемента - Se, Ge. Избрани са няколко от най-чувствителните им линии със сходно 
поведение на аналитите и предстой да се тестват.  

ЕЛЕМЕНТ λ [nm] ЕЛЕМЕНТ λ [nm] 

Ge 
 

209.426 
 

Se 196.090 
 

Ge 
 

206.866 Se 
 

207.480 

Ge 
 

204.171 Se 189.860 
 

  Se 
 

191.380 

Таблица 3 Избрани спектрални линии за новите кандидати за вътрешни стандати  

 

 Развитие на научната тематика 

 

В технологичното производство на олово и цинк в КЦМ се използват суровини от много 

разнообразни източници Zn и Pb концентрати от различни държави. Затова 

представлява интерес възможността за идентификация на произхода им. Така се 

породи идеята да се фокусираме върху следови съдържания на някои редки и ценни 

елементи в суровините, които към момента не се определят, но могат да представляват 

интерес за КЦМ в бъдеще.  Освен това, разширяването на целевата група елементи, 

които обхваща изследването, ще позволи да се откроят надеждни маркери за 

идентификация на произхода на суровините. 

 

  За провеждане на експериментите се насочихме към ICP-MS, защото този метод ни 

предоставя възможност за многоелементен анализ, с граници на откриване, 

значително по-ниски от тези на ICP-OES. Наред с това, поставя предизвикателство, 
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породено от богатия и разнообразен матричен състав на изследваните обекти, което 

налага систематично проучване на специфичните за метода спектрални и неспектрални 

пречещи влияния. 

Направено е литературно проучване на съвременните  методи за класификация на 

проби, които се основават на използването на  изкуствени невронни мрежи и машинно 

обучение. На база направеното проучване възникна идеята за бъдеща разработка на 

софтуер за класификация, които да използва получените резултати от направените 

анализи. Според нас създаването на един такъв софтуер би било изключително полезен 

от гледна точна индустриалните приложения. 

Избрани са оловни и цинкови концентрати от България, Македония,  Сърбия и Косово, 

на които е направен полуколичествен анализ с ICP-MS, за да се провери следовото  

съдържанието на редки и ценни елементи, които биха служили за идентификация 

(fingerprint) за произхода на съответния концентрат. 

За провеждане на експеримента освен подготвените проби е направен 

многоелементен воден стандарт за As, Se, Mo, Ag, In, Sb, Bi  с концентрации 20 ppb.  

За това проучване са избрани 40 изотопа в масови диапазони, изключващи  макро 

елементите в пробите. Във всеки от диапазоните е осигурено присъствието на 

референтни елементи, които са налични в стандартния разтвор, използван за 

актуализация на Респонс- таблицата. 

 

Масов диапазон 

Amu 

Референтни 

елементи 

69-78 75 As и 78 Se 

89-109 95 Mo и 107 Ag 

115-130 115 In и 121 Sb 

139-203 +209 209 Bi 

 

 

Резултатите от полуколичественият анализ са разделени на елементи с  концентрации 

под 10g/t представени в таблица 4 и 5, и съдържания над 10g/t в таблица 6 и 7. 

 

 
Zn к-т 1 

Македония 
Zn к-т 2 

Македония 
Zn к-т  

България 
Zn к-т  

Сърбия 
Zn к-т 

Косово  
g/t 

78  Se   3 4 1 12 1 

89  Y   2 2 0.9 1 0.6 

93  Nb   2 0.3 0.3 0.8 0.2 

95  Mo    3 9 16 0.7 2.0 

103  Rh   1 0.9 1 0.1 1 

105  Pd   0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

125  Te    5 6 1 2 2 



139  La   3 3 1 2 1 

140  Ce   5 5 38 3 2 

141  Pr    0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 

146  Nd   2 2 0.6 1 0.6 

147  Sm    0.31 0.41 0.13 0.17 0.10 

157  Gd    0.29 0.32 0.34 0.16 0.09 

163  Dy   0.28 0.27 0.12 0.14 0.08 

166  Er   0.17 0.17 0.07 0.08 0.05 

172  Yb   0.15 0.16 0.07 0.07 0.05 

178  Hf    0.8 1.1 0.8 0.9 0.9 

182  W   2.4 0.8 0.9 0.4 0.2 

202  Hg   0.1 12 0.1 0.0 8 

Таблица 4. Концентрации на елементи под 10g/t в цинкови концентрати 

 

  Pb к-т 1 
Македония 

Pb к-т 2 
Македония  

Pb к-т  
България 

  g/t 

78  Se   48 1 4 

89  Y   2 1 1 

93  Nb   2 0.2 0.4 

103  Rh   5 6 5 

105  Pd   0.6 0.6 0.3 

115  In   10 27 0 

118  Sn    10 1 1 

125  Te    107 8 7 

139  La   3 1 2 

140  Ce    6 2 3 

141  Pr   0.5 0.2 0.3 

146  Nd   2 0.7 0.9 

147  Sm   0.33 0.25 0.17 

157  Gd    0.34 0.14 0.15 

163  Dy   0.31 0.14 0.15 

166  Er   0.19 0.11 0.08 

172  Yb   0.14 0.10 0.08 

178  Hf   1.0 1.1 1.7 

182  W    2.8 0.3 0.8 

202  Hg   0.1 4 0.1 

Таблица 5. Концентрации на елементи под 10g/t в оловни концентрати 

 

 

 



 

 
Zn к-т 1 

Македония 
Zn к-т 2 

Македония 
Zn к-т  

България 
Zn к-т  

Сърбия 
Zn к-т 

Косово  
g/t 

69  Ga    45 252 28 18 37 

72  Ge   46 23 20 56 40 

90  Zr   41 58 45 45 47 

107  Ag   44 95 112 34 51 

115  In   88 237 5 13 57 

118  Sn    12 12 4 13 195 

121  Sb   11 120 6 5 264 

209  Bi  46 3 40 58 8 

Таблица 6. Концентрации на елементи над 10g/t в цинкови концентрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Концентрации на елементи над 10g/t в оловни концентрати 

 

 

 

 

II Участия в научни форуми 

   Взех участие в семинар с международно участие, организирана от фирма АСМ2 и Химическия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който се проведе на 12 юни 2019 година, гр. Пловдив. 

Участвах с постер, на тема „Избор на подходящи вътрешни стандарти за корекция на 

неспектрални матрични пречения при ICP-OES анализ на микроелементи в матрици от 

металургично производство на олово и цинк”. 

 

  Pb к-т 1 
Македония 

Pb к-т 2 
Македония  

Pb к-т  
България  

g/t 

69  Ga  30 35 14 

72  Ge   12 10 27 

75  As   70 612 57 

90  Zr   48 54 87 

95  Mo   13 10 55 

107  Ag    297 212 368 

121  Sb    132 505 72 

209  Bi   700 46 572 



 

 

 

 

 

15.03.2021 г.       Докторант:............................ 

гр. Пловдив              / Нора Сотирова/  

 Научен ръководител:................................ 

            /доц. д-р Виолета Стефанова/ 

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

                                 /доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

 

 

 Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

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

връзка на 12.03.2021 г., бе разгледан отчетът на задочен докторант Мария 

Василева Френкева за третата година от докторантурата ѝ. На 

заседанието присъства един от двамата научни ръководители на докторанта – 

проф. дн Пламен Пенчев. Проф. Пенчев запозна членовете на катедрата със 

становището си, утвърдено от втория научен ръководител доц. д-р Марин Маринов, 

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

обсъждане на представените резултати, отчетът и оценката на научните 

ръководители бяха единодушно приети с 10 гласа „за“. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди отчетът за третата година от 

обучението на докторант Мария Василева Френкева с оценка Отличен (6). 

 
 

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

 
 

 

15.03.2021 г.                                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 12.03.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 6 

 

 На 12.03.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

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

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Годишни отчети на докторанти 

- Гергана Танчева 

- Мария Френкева 

- Нора Сотирова 

 2. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват Е.Върбанова – в майчинство и В. Паскалева - в 

часове. 

 

По точка 1.2 от дневния ред бе разгледан отчетът на задочен докторант 

Мария Василева Френкева за третата година от докторантурата ѝ. На заседанието 

присъства един от двамата научни ръководители на докторанта – проф. дн 

Пламен Пенчев. Проф. Пенчев запозна членовете на катедрата със становището 

си, утвърдено от втория научен ръководител доц. д-р Марин Маринов, и 

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

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

Отличен (6). 

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

на докторант Мария Василева Френкева за третата година от докторантурата и 

да й бъде дадена оценка Отличен (6). 

 

 

18.03.2021    Протоколирал: 

/П. Балабанова/ 



С Т А Н О В И Щ Е 

за работата на 

Мария Василева Френкева, 

задочен докторант към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”  

на Химически факултет 

с тема на дисертацията „Отнасяне на вибрационни и ЯМР спектри на органични съединения“ 

За отчетния период 01.03.2019г. до 01.03.2021 г. докторант Мария Френкева е изпълнила 

всички планувани дейности от нейния индивидуален работен план: 

1. Измерени са ИЧ спектри на съединения, които са включени като обекти на дисертацията.  

2. Отнесени са 1Н и 13С ЯМР спектри на съедниненията 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н, 3Н-

нафто [1,8-с,d] пиран-1-они 5’-флуор-3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он. 

Експерименталните спектри са сравнени с данни получени чрез квантовохимични методи. 

3. Отнесени са ИЧ спектите на съедниненията 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н, 3Н-нафто 

[1,8-с,d] пиран-1-они и 5’-флуор-3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он. 

Отнесените ЯМР спектри са сравнени с данни получени чрез квантовохимични методи. 

4. Участвала е с постер на тема „Two Cleroindicins from Scutellaria Hastifolia –Isolated From 

Lamiaceae Family Species“, в 10-та Юбилейна национална конференция по химия, 26-28.09. 

2019 г., София. 

5. Участвала е с постер на тема: Automatic calculation of 1H-NMR chemical shifts for 

hydrocarbons,  N. Kochev, S. Tsoneva, M. Frenkeva, Пета научна конференция за студенти, 

докторанти и млади учени „Предизвикателства в Химията”, 22-23.11.2019г., Пловдив. 

6. Участвала е с постер на тема: Получаване на комплексни съединения на 2-тиоурацил и 

негови производни, П. Джамбазова, С. Цонева, М. Френкева, П. Маринова, П. Пенчев, 

Пета научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Предизвикателства в 

Химията”, 22-23.11.2019г., Пловдив. 

7. Като докторант тя е водила упражнения със студенти І-ви курс Медицинска биология по 

дисциплината “Аналитична химия с Инструментални методи за анализ”. 

Въпреки обективните препятствия от епидемичната обстановка ние ръководителите считаме, 

че тя е постигнала значителен напредък при работата по дисертацията. Ето защо нашата оценка за 

работа на докторант Мария Френкева е отлична.  

6.3.2021 г.    Научни ръководители: 

      

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

                                                                                           / проф. д.н. Пламен Николов Пенчев /  

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

/ Доц. д-р Марин Маринов / 

 



До Декана на  

Химически факултет 

ПУ” Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  
 

за периода 01.03.2019г. до 01.03.2021 г. 

на 

Мария Василева Френкева, 

задочен докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия”  

на Химически факултет 
 

Тема на дисертационната работа:„Отнасяне на вибрационни и ЯМР спектри на органични 

съединения ” 
 

Научни ръководители: Проф. д.н. Пламен Николов Пенчев   

    Доц. д-р Марин Нейков Маринов 
 

I. Педагогоческа дейност: 

Проведени са 60 часа упражнения със студенти І-ви курс Медицинска биология по 

“Аналитична химия с Инструментални методи за анализ”. 

II. Експериментална работа: 

Измерени са 53 ИЧ спекти в таблетка KBr на съединения по направлението на темата на 

дисертационната работа.  

Отнесени са 1Н и 13С ЯМР спектри на съедниненията 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н, 3Н-

нафто [1,8-с,d] пиран-1-они 5’-флуор-3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он. 

Експерименталните спектри са сравнени с данни получени чрез квантовохимични методи. 

Отнесени са ИЧ спектите на съедниненията 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н, 3Н-нафто 

[1,8-с,d] пиран-1-они и 5’-флуор-3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он. 

Отнесените ЯМР спектри са сравнени с данни получени чрез квантовохимични методи. 
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   a     b    

Фиг.1. Структура на съединенията а) 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он и b)5’-флуор- 3-

фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он 

 

 

Таблица 1.1H , 13C NMR , 1H-1H COSY и HMBC спектри на 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] 

пиран-1-он 



Position δ 13Ca δ 1Ha m, J (in Hz) 1H-1H COSYa HMBCa 

1 127.42     

2 131.12 7.89 d (1.9)  3b, 4, 6, 20 

3 114.08 7.03 t (2.1)  4b, 5 

4 158.69     

5 114.08 7.05 t (2.1) 6 1, 3, 4b 

6 131.12 7.90 d (2.0) 5 2, 4, 5b, 20 

7 121.52 8.27 dd (7.6, 0.9) 8, 9b 9,19 

8 126.79 7.71 t (7.8) 9, 7 14, 10 

9 127.69 8.05 d (8.1) 8, 7b 7, 10b, 11, 12 

10 132.06     

11 134.29 8.33 dd (8.3, 1.2) 12 9, 10, 13 

12 127.37 7.77 dd (8.2, 7.2) 11 11,13b , 16 

13 128.93 8.30 dd (7.2, 1.2)  11, 17 

14 124.03     

15 126.74     

16 119.16     

17 159.74     

19 144.65     

20 108.14 6.99 s  2, 6, 14, 15b 

23 55.13 3.81 s   4 
a) In DMSO-d6 solution. All these assignments were in agreement with COSY, HMQC and HMBC spectra. b) These correlations are weak.  

Таблица 2. 1H , 13C NMR , 1H-1H COSY и HMBC спектри на 5’-флуор- 3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] 

пиран-1-он 

Position δ 13Ca δ 1Ha m, J (in Hz) 1H-1H COSYa HMBCa 

1 160.39     

3 115.45 7.31 t (8.9) 2 1b,4b ,5b ,6 

2 131.53 7.98 m 3 1b,4b, 5, 20 

4 162.02     

6 131.58 7.98 m 5 1b, 3, 4b, 20 

5 115.59 7.31 t (2.1) 6 1b, 2,3b,4b  

7 128.31 8.10 d (8.1) 8 9,13,14, 15b 

8 127.37 7.74 t (7.9) 7, 9b 14,15 

9 122.14 8.32 ddd (7.6, 2.8, 1.1) 8b 7 

10 127.47     

11 129.24 8.32 d (8.1) 12 13 

12 126.87 7.78 dd (8.2, 7.2) 11, 13 15,16 

13 134.44 8.35 dd (8.3, 1.2) 12 11, 15b 

14 123.63     

15 132.00     

16 119.04     

17 159.36     

19 145.88     

20 106.98 7.07 s  14,15, 17 b, 19 

a) In DMSO-d6 solution. All these assignments were in agreement with COSY, HMQC and HMBC spectra. b) These correlations are weak.  

Таблица 3. Сравнение на експериментални 1H NMR и 13C NMR спектри с данни получени с помоща на 

квантова химия за 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он 

Position δ 13C QC 13C δ 1H QC 1H 

1 127.42 130.69   

2 131.12 142.85 7.89 9.71 



3 114.08 113.17 7.03 7.16 

4 158.69 167.78   

5 114.08 121.40 7.05 7.30 

6 131.12 141.74 7.90 7.70 

7 121.52 127.35 8.27 8.53 

8 126.79 131.73 7.71 7.89 

9 127.69 133.05 8.05 8.28 

10 132.06 138.56   

11 134.29 142.35 8.33 8.66 

12 127.37 129.74 7.77 7.93 

13 128.93 141.29 8.30 9.31 

14 124.03 132.52   

15 126.74 137.32   

16 119.16 124.46   

17 159.74 169.29   

19 144.65 148.21   

20 108.14 114.72 6.99 7.00 

23 55.13 51.00 3.81 3.67 

 
Таблица 4. Сравнение на експериментални 1H NMR и 13C NMR спектри с данни получени с помоща на 
квантова химия за 5’-флуор- 3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он 

Position δ 13C QC 13C δ 1H QC 1H 

1 160.39 136.07   

3 115.45 141.63 7.31 9.67 

2 131.53 121.44 7.98 7.61 

4 162.02 169.09   

6 131.58 119.62 7.98 7.38 

5 115.59 139.71 7.31 7.68 

7 128.31 128.52 8.10 8.58 

8 127.37 131.38 7.74 7.91 

9 122.14 134.35 8.32 8.35 

10 127.47 138.30   

11 129.24 142.70 8.32 8.68 

12 126.87 129.77 7.78 7.95 

13 134.44 142.00 8.35 9.35 

14 123.63 131.28   

15 132.00 137.55   

16 119.04 123.92   

17 159.36 168.88   

19 145.88 150.54   

20 106.98 112.28 7.07 6.96 
The geometry of the molecule was optimized on B3LYP (Becke three-parameter Lee–Yang–Parr) exchange-correlation functional 

with 6-31g (d) basis set and the NMR data obtained on HF (Hartree–Fock) exchange-correlation functional with 6-311+g (2d, p) 

basis set. 

FT- IR спектрални линии на 5’-метокси -3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он,  λmax (cm-1)/ 

Transmittance (%): 3020/97.6, 2966/96.2, 2931/95.8, 2838/96.6, 1728/45.0, 1626/90.4, 1605/72.4, 1588/87.8, 

1513/62.6, 1462/91.6, 1439/93.2, 1421/96.1, 1401/94.6, 1355/92.0, 1338/83.2, 1305/90.6, 1285/83.8, 1259/56.0, 

1248/47.3, 1216/84.0, 1189/73.6, 1173/54.2, 1149/79.7, 1125/88.9, 1085/83.2, 1070/74.5, 1028/78.1, 927/98.0, 

871/90.8, 849/77.3, 833/71.8, 812/95.3, 777/85.8, 768/60.8, 727/97.7, 645/90.6, 633/97.5, 549/93.2, 531/92.2, 

507/85.3, 434/97.5. 

Ароматни: (C-H) 3020, (C-C) 1605, 1588, 1513, 1462, Алифатни: (C=C)1626, (=C-H) 927, 871, 849, 833, 

812, 727, Нафтил: (C-C) 777, 768, Метокси: (OCH3) 2931, Метил : (C-H) 2838, as(C-H) 2966, δas(C-H) 1439, 

as(CAr.-O-C) 1259, s (CAr.-O-C) 1028, as (C-O-C) 1173, s(C=O) 1728,1248 



FT- IR спектрални линии на 5’-флуор- 3-фенилметилен-1Н,3Н-нафто [1,8-с,d] пиран-1-он,  λmax (cm-1)/ 

Transmittance (%): 3056/94.6, 1747/35.5, 1630/78.3, 1620/83.1, 1599/0.67, 1585/79.1, 1514/53.8, 1506/47.8, 

1466/90.6, 1437/93.7, 1415/85.2, 1401/88.3, 1354/86.0, 1340/78.0, 1321/82.2, 1296/94.0, 1248/49.0, 1229/38.3, 

1186/68.5, 1178/61.8, 1162/65.2, 1140/71.2, 1119/64.6, 1084/75.8, 1063/57.2, 1032/89.1, 1015/88.6, 938/94.4, 

928/94.2, 870/75.7, 849/59.4, 833/55.9, 799/90.8, 771/61.0, 765/43.9, 722/93.3, 711/95.3, 642/84.3, 605/95.6, 

545/95.6, 518/84.6, 502/66.3, 461/90.1, 434/96.2, 406/93.2. 

Ароматни: (C-H) 3056, (C-C) 1599,1585, 1506, 1466, Алифатни : (C=C)1620, (=C-H) 928, 870, 849, 833, 

812, 722 Нафтил:  (C-C) 1630, 1514, 1437, (C-C) 777, 768, as (C-O-C) 1063, s(>C=O) 1747,1248, (C-F) 

1415, 1401, 1340,1062 

Подготвни са статия на тема: Two Cleroindicins from Scutellaria Hastifolia –Isolated From Lamiaceae 

Family Species, P.I. Bozov, M.V. Frenkeva, P.N. Penchev, за участие в 10-та Юбилейна национална 

конференция по химия, 26-28 септември 2019 г., София. 
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yrBtpxAaBaHe na foAuureH orqer or AoKTopaHr Mapur I-' lluNanurosa sa

neprroAa ( 01 .03.2020 - 01 .03.2021 r.). orverl, Ha AoKropaHrxara e o6ctAes u

npr4er Ha 3aceAaHI'Ie Ha KareApeHI'L CbBer KbM Kar <DX or I l '03 '2021 r'
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or On-line 3aceAaHI'Ie
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KaTeApeH clrer (on-line) , a rofiro B3exa rracTr.re cJIeAHLITe qJIeHoBe sa KC:

Aorr. A-p H. .{urr.rvena, rrpo$. AxH B. ,{erren, AoIl. A-p M. Cto*roaa, AoIr' A-p A'
flerpon, ac. Xp. Kprcrena, ac. M. flunanzJloBa, xI'tM. M. feoprueaa'

Orctcrnar: rJI. ac. A-p B. Ko,'I'{esa - no yBaxI'ITeJrHI4 npIlqI'IHI'I u xult' H'

,{el.rera - B orflycK.

Kare.qpeurxr cbBer ce npoBeAe IIpII cJIeAHHrr AHeBeH peA:

1. Yqe6xr.r Bbnpocll

2.Pazuu

flo T .1 . AoII. A-p H. ,{uu'reaa AaAe AyMara Ha AoxropaHr Maplrr fenosa

fftarunulona, peAoBeH AoKTopaHT K6M Kar. @raguroxuMut Aa [peAcraBI'I Orqeta

", au ,r"rp-"nara pa6ora rro Al'{ceprarlfioHHlat rpyA Ha reMa: ,,Pa':pa6oT naNe

r4 oxapaKTepl'I3r,IpaHe na uogusuqupaHl'I eneKTpoAHI4 MarepHiurl{" sa ueplao4a

1.03.2020r. - 1.03.2021r.
CreA saAa,{eHlrre BErIpoclI t ct6eceAsaHl'Iq qJleuoBere na KC AaAoxa

[oJroxr,rTeJrHa orIeHKa Ha AOKTOpaHT Mapur fenosa IIIN'InIJIOBa, C Har{eH

plKoBoAI,ITen AoII. A-p H. ,{r'rrr'rvena I'I BcI4r{KI'I ruIacyBaxa 3a npueMaHe Ira
-Orr"ra 

[pe3 BTopara roAI{Ira. f.nacyranaT a ouenKa or qJleHoBere Ha KC sa

pa6ora'ra e ,, otruueu".

flporoxol.rnx: ',
( M. feoprnera )

I I .03.2021 r.



.{o ,{exana
na Xr,rMn'{ecxfi r[arYmer
ITV,,flalrcufi Xr'ueugaPcru"

|oAIIIITEH OTr{ET

or Mapur fenosa flnanuroBa, peroBeH AoKTopaHr KbM rare4pa @lrsuroxurrar'rr

,u ,ru"p-aturu pa6o'ra no AlrcepralluoHHl" Tpya Ha reMa: " Paspa6omaane u

oxapaKmeprcupaue na uoduQu4upauu eaexmpoduu T4amepuatu"

3a nepuoaa 1.03.2020r' - l '03 '2021r'

Ygaxaerrau r-u ,{exau,

flpes ntopara roal{Ira Ha o6yreunero Mn B AoI(TopcKa [porplua no <Dusuxoxul'{us ctM

r,r3BbpuIIrJIa cneAHI,Ire Aefixocrg:

I. O6yrelrte:
1. floceuasa,la cbM cJleaHure o6pa:onare:rnr'r KypcoBe:

o Kypc no ,,Ocnoruu cr6rrKu' HacoKI'I u oco6enoc:ru flpu iuIaJrIl3I'ITe qpes ra3oBa Il

,"rru *poturo.paQur" c neKrop.uoq' a-p Cone'.{anro' floloxux L3[I'Ir' na rofiro

6sx oueHeHa c Muoro 4o6lp 5' Ilo:ry*rx ceprnQurar npu 3aBrpIIrBaHe Ha Irypca'

o Kypc no ,"{r.r:aftu na rercr" c neKrop npo$' ,['usr'n' Eucep ,{auluon' floloxux
,.nrt, nu rofiro 6rx ouelreHa c O'uuqes 6' flonyrux cepmt[urar rrpl 3aBrpIIIBaHe

Ha Kypca.

. Tpfi.uHeBeH I'IHrep.urcuullJlrlHapeH ceMI'IHap .XPAHA V XPAHEHE

sLlrepcxurE MOAEJII4 I.ru MOAEJII4 IIO EbJI|APCKZ". Ilorluux
ceprutfr.rxar cleA rIpIrKJIIoqBarIe Ha ceMrruapa'

2. CarraoctosrerHa rloaroroBl(a:

Pasyuura ct'u ,,Prronoacrno sa norpe6uteu" tt co$ryepa 3a yrIpaBneHI'Ie Ha

eneKTpoxr,tMfitlua craHIII{, Autolab 2.1'4. Kosro Ir3IIoJI3BtlM np}I

eKcnepllMeHTaJIHIlTe It3CJreaBaHI-Ig.

. flpn eKc[epI{MeHTaJIHara cu pa6ora [pIrJIaraM caMocrosrerHo n aH'rnx3lrpaM

p$ynraTlrre oT rIpunaraHETO Ira cJIeaHI'ITe ereK'rpox[MHqHl',I TeXHI'I(]I:

- I locrotnHo-roKoBl [onsp[3aIIEoHHx MeroAl'I (llrneftna u qI'IKJruqHa

eO:rralrln ePOuerPUr) ;

- I locroslrHo-ToxoBll nonf,pfi3aqlroHHlr llMnyncHll rraeroara ('ulr0epeHlll{aJrua

uMrryncHa BoJrriunepoMerpfis - DPV L BonraMrlepoMerpl'r' c (BaApareH I'rMnync Ha

nulrara - SWV);

- flpouen:ruBo-ToKoBll HeaecrpyKTI'IBHI'I Meroau (elerrpoxlluuuna

uMrIeaaHcHa cnerrPocronur).



2.

II. Yqe6na E rleraroruqecKa ae Hocr:

1 . I4srorseHu 6:ranxu la flporoKonl'I KtM ynpaxHeHlrr lo ,,@tltuxoxut{fls" II '{acr

J.

(c:serr.rec:ruo c rn. ac. a-p Banuua Konuena).

3acneru o6uo rpu Bl'r.4eoruMla c la6oparoput'l ynpaxueHlr' rto 
"(DI-I3I'IKoXIIMI'I9" 

]l

qacr, Korrro 6rxa usnparenu Ha cryAeHTI'ITe, 3a Aa ce I'IJlIocrpI'Ipar yfipaxHeHl.rsra

flpu npoBexatlHeTo rrM B eneKTpoHHa cpeaa.

flposegenu ulecr yllpaxHeHur lo ,,(Dlnuroxulauc" I 'racr (acr'*rxpouuo u cl'IHxpoHHo

B eneKrpoHHa cpe,qa) c ABe rpyfl]I cry.ueHrl'I or crleqfiaJlHocr ,,MeapIIluncra xulrus"

III xypc, peaoBHo o6Yueuue.

Ilo.urorseH cHr'IMKoB Mareplla!'r nr,pxy 6 ynpaxHeHlm no ,,<Du:aroxuu[s" I qac'r

(csnruecruo c rn. ac. a-p BaHI.IHa Ko:r'rena) c orneA noAnoMaraHe o6yleuuero Ha

cryAeHrHre B eneKrpoHHa cpeAa.

flponeaenn ynpaxueHlrs (ax,T . peuranaue ua sa,4auu) uo Ollsuxoxtll\'rfis - I '{acr crc

cryaeHTr.r or c[eq]IzlJrHoc'r ,,MeAuquncra xrlMus" - 3 rypc, peloruo o6yuenue -
o6uro 60 qaca.

flponeAesu y[paxHeHI'L no @uguxoxtltuus - I 'racr c6c cryaeHTl.l or cnequzlJluocrl{

,,Kounrorupna xu.,ltut", ,,Xulrur" u ,,Xuuur c uaprerunr" - 3 tcypc' peaoBHo

o6yveuue - o6llo 40 qaca.

4.

5.

6.

III. Pa6ora no 4ucepTlufirra'

1. Jlureparypna cnpaBra: nalpaBllJra ct,M cl{creMarl{qeH L aHaJrIlrI{qeH aperneA Ha

HayqHara nureparypa no npo6:reuarr.rKara Ha at4cepra\vflTa' usnor:safira 6a3ure

gaxnrl - Scopus, Web of Science r'r Google Scholar'

2. Ercnepu r.,teurar ua Pa6ora:

2.1 .Mo.qu0luupaHe eJIeKTpoaHI{ floBbpxHocrlr ctc 3rarHI'I Hagoqacrllull (AuNPs)'

Haur.rn ua pa6ora:

a) floaroronxa Ha ereKrpoaHlrc Marepl{an ra uoAstbuqupane:

B xoaa Ha H3cJIeaBaHero 6rxa ugnor:nanr'l 3 6por cmxlorpatfuronu eneKTpoall

(CHI104P, CH Instruments Inc., CAIJI. Elexrpognure IIoBGpxHocrL rpeAcraBn'Bar

arrcKoBe or crr,ruIoBbDlepoa c alraMerbp 3 tutu, ct'c crpaHlrqHa L3OJIaUU', OT XHMI'IqeCKI',I

ycrofiultn nonrrMep. flpe4u ynorpe6a re 6sxa noqllcrBaul MexaHI'IrIHo qpe3 flon]lpaHe

Bbpxy cfleq]IanHlr rloaJroxxl{ (Leco, .{auur), Btpxy Koltro ce HaHacsr rronrlptlrrlu

"y"n"rrlll,I 
or Alzo: c foJIeMIrHa Ha rIacrI'IuI'Ire 1, 0,3 u 0'05 pm' Bcsxa crrnra Ha

floJrrrpaHe e flocJreaBaHa or 3 ut.ls. noqr{cTnaHe B aecrlrJll'IpilHa BoAa c ynrpa3By('

6) Ornarane na uo,uu$uuuparqara tlasa:

E:rerrpoxutrllluuoro uo4utfuuupaHe Ha eneKTpoAI'Ire or crbK;roBbr:Iepoa cl,c 3narHlz

crpyKTyplr, 6eure u:rrprueuo [ocpeAcrBoM enel<rpoxllMllqHa peAyKqlrc na 3'5 mM

HAuClq pa3TBopeH s 0.1 M HCl, n rpaeirerrpo4ua rononrypaqus' Karo cpaBHI'IreneH

enexTpoA 6eure usuo.r:sau Ag/AgCl (KCl sat'), crtK;roBbrnepoaeH eneKTpoA - Karo

pa6oren u IIJrarIrHoBa flracrllna - Karo clroMarareJleH eneKTpoa'



E:rexrpoxtttuu'ruara peAyKq[c Ha rerpaxnopoayparuure fionu

IIOT€HIIHOAIIHaMI'IqOH peXUM' B lIHTepBiUIa Or nOrenUUa'rr or 0 V

uH(6JI, IIO ABa anTepHarI4BHI',I HaqI{Ha Ha IIpOBex'4aHe Ha npoueca:

Cu. I.

6erue u:nrpurnana n

Ao -0,6V B eAIIHcrBeH

ont..1u. ! r;c tu'lcttut I

flpoueaypa or craproB noresquan - 0,6 V run 0 V

Bspxy uscleanaHlm enerrPoAeH

nporllqa ct,c 3HaqI'ITeJIHa CKOpOCT

Cu.2. Murcpocroncra cHllMKa Ha cmb&toetztepoduu ercxmpodu c omto ce ufl om

I 000 rumu

.'.

4u. Veetuveaue

MaTepl{an, ene(Tpoxl',lMl{q}raTa peAyKulrs Ha 3llaroTo

nprr noreHullaJrl{ -0,3 v u fio-orpl',rllarenHl'I ' lll'daitr*t

H o6parHo
. :1!



TOBa [pe,uBr4A, MOXeM Aa lpeanojloxl',IM' qe flpl{ flbpBara npoqeAypa Ha orJlaraHe' Ko'ro

craprHpa npu IIoreHqIlaJr, IIpI'I KOftTO peayKIInSTa Ha 3Jraroro He flporl4rla', Ho

rroreHqllarsT nocreueHHo HilMaJIrBa Ao -0,6 v, [pI'I KOfiTO peAyKqI'LTa reqe c BI',ICOKa

c(opocr. O.{aKsarae IloBbpxHocr-ra Aa 6tae 3aceJleHa c rro - eApI'I orroxeHus' Karo npu

o6parnux xoa Ha flpoueca, Te HapacrBar B rIo-3HaqHTeJIHa crefleH'

Bropara flpolleaypa craprllpa flpu rloreHu]IaJl - 0,6 V, npu xoiro peAyKuI'Ic Ha

KoM[JIeKcHI{.f, fiou nporu'ra c BIlcoKa cropocr, rllpBoHaqaJrHoro 3afl:brBaHe Ha

rroBspxHocrra cr,c 3apoAt'Iuu e flo-I4HTeH3IrBuo' B pesy:rrar or roBa oqaKBaMe'

orJroxeHrrrra, noJIr{eHI'r no BTOpara npoueAypa aa ca c [o-MaJrIU ptBMepL' a

crtxJroBtrJrepoAHara noBbpxuocr Aa e noKpI'ITa B 3HaqI'ITerHa creneu c Ape6uortpHec, r't

orJroxeHl,L or uera.nuara t[a-ea.

MoguQ[q[pa]rero Ha e;Ie(Tpoal4re no Bc'Ka or ropeonucaHl'Ire upoqegypu 6eute

noBTaprHo qerxpll - [erl(parHo 3a BceKI'I eaI'IH or rplrre rpa6puvttu crBXJIoBbrnepo'IIHI'I

eneKTpo,4a, Karo pe3yJrrarure 3a BcsKa eAHa flpoqe4ypa 6rxa ycpeAH'BaHI-I'

Pa6orsaraxunore3a,KoflrocreaBaaaaol(axeM,eqeeJIeKTpoxIlMI{qHo-aKTI'IBHara
noBbpxHocr na uoauQuqltpanl{re rro rtrtu flpolleAypa eneKTpoaHr{ Marepl{aJru ue 6t'4e

[o.loJI,MaoTTa3I{HaoTJIoxeHI,lTe[oIIbpBaTa[poueAypa3JIaTHIIcTpyXTypI{.

Peryrraru:

2.1.1. Oupeaenux peaJruara rurour Ha orJloxeHr{Te Bbpxy crr'KJIoBlrJIepoAHI'rre

eJreKTpo.q[ AuNPs uo eneKTpoxI4MI'IqeH n6T:

a) no ypannesue, o na Randles - Sevcik:

. -.3/2
i- : 0.446. 

('F) 
,'; .4.6.Pt/z.rr1z .

' @.r)"'

rraero: io- ror n nuxa, A
A - nloq na pa6ornl'Ic erelcrpoa, cM'

C - KouueuTpaqrtru paro*"-- 
"acrl'Iut'tre' 

mol/dm3

D - alr$Yruoueu roesuur'reur, cu'ls

1, - c(oPocr Ha cranuPaue, V/s,

Karo 3a rIeJITa 3acHex uI'IKrI'IqHI.I BonraMnepHu KpI{Bx Ha uoAuouqupanure erel(rpoau B

0,lM pa:Tnop na KCl, ctarpxarq s mtu [reicN)oi4-l [Fe(CN)6]3- rpu E'I(onKo cKopocrl'I Ha

crcanupane (v).
Onpeaeleuara Bs3 ocHoBa Ha ypaBHenl{ero na Randles - Sevcik eneKTpoxuMI'IqHo-aKrLBHa

no"up*roa, Ha r"loa}I0]rqupaEl{Te no aBere npoqea}plt eneKTpoal{ ca Ilpe'qcraBeHl'I B

Ta6:rr.rua 1 .

4



0.00015

0.0001

0.00005

c

f -ri.s

-o.oooos I

I

I
I

-0.0001 l

<Duz. I Quxttutna eonm&ttnepHa Kpusa, cuemu etpxy uoouQuqupql cmbruosbenepoden ercxmpod e 0' 1M

pii."6 i, ict, <ndaptcat4 5 nM [Fe(CN)lti [ielcN)a]r,-ya1.1umene+ ercKmPod Ag/Agcl (Kcl sat);

cKopocm Ha cKqHuPque 70 mV/s.

-0.00015
Potential, v ( vs. A8/AgCl, KCI sat.)

Ta6trut1a l . LhtucJteflu peatuu erumpod u nosbpxlocmu ua ont'rctozpaQumu c AuN Ps

omtocrceuu no dee paetuvtu npo4edypu

E,rerrpoA Nl A", , cm' A"o , cmz '

EI 0.00012 0.00012

E2 0.0001 2 0.0001 2

E3
0.000 r 3 0,0001 3

* - OmJrqzaaemo Ha AuNPs e usetpweno !pe3 quKJtuq a amma nePo emput no npoqedypa I 
-

a*- Omtrq2auemo Ha AuNPs e rcsbPwelo qpe3 0uKJtu\Ha 1otmalinepotvemPut no npoqedypa 2

flo:ryueuure Br3 ocHoBa Ha ypaBHeHllero Ha Randles - Sevcik '[aHHlI 3a

eneKTpoxuMI'IqHO-aXr[BHaTa noBbpxHocT Ha MOAI{oUUUpaHI'lre rlo ABeTe

flporleaypl{ eJleKTpoaI'I ca 100 - 200 ntru IIO MaJrKa feoMerpl{qHa noB:bpxHocr

or ra3LI Ha CTBUOBbTJIepOAHI'ITe eJreKTpoal',I' Beporrno, 3aHltxeHHTe CTOfiHOCrl4

3a eneKTpoxIrMI,ItIHO-aKrItBHaTa noB6pxHocT Ha eJreKTpoal',ITe e B pe3ynTaT oT

6asHa alrOyrus Ha peAoKc-aKTI'IBHI'Ire qacrl'Iuu Kr'M ereKrpoaHl'ITe lloBapxEocrrl

(u:cle,4nauurra ca Il3BtpIIIBaHIl 6es paa6rpxrane Ha eneKTponlrra)'

6) no 4aHuu 3a EX flno ITa Ha IIr'IKa Ha aecop6qu' Ha [oBr'pxHocrHo-cBap3aHu'

c6c 3Jraroro KI,IcnOpOA, KOfirO 6eue orlpeaen.'H rlpu xapa(TepllcTxqeH

noreHrluaJr Ha aecop6qff Ha Krrcnopoaa (0'91V) c IloMOIUra Ha IIuruurIHa

BorlraMnepoMerprlr n 0,5 M HzSO+.(Onr' 2)'

0.6



0.0001

0.00008

0.00006

0.00004

-Au6CE 
1

-AUGCE 

2

-AUGCE 

3

,
0.00002 l

I

0i
-0.5

-0.00002 I

-0.00004

-0.00006
Potential, V ( vs. Ag/AgCl, KCI sat.)

@uz. 2 Quxttu,ruu eonm&rtnepHu Kpu6u, caemu ctpxy uodu@uyupaau cmurtoatztepoduu ercxmpodu e 0'5M

H2Soa, cpaeHumettex ettexnpod Ag/Agil (KCt ia|; i*opocm 
'o 

c*o'upaue 100 mV/s'

Ta6trula 2. tbtucrenu peamu ercxmpodHu nosbpxlocmu xa cman'tozpa@umu c AuNPs

omtouceuu no dee paztu'tnu npoqedypu

E,rerrpoa Nl A*, cm' A", , cm'

L,l 0,091+0,012 0,127+0,006

E2 0.038+0.01 4 0.108+0,059

E3 0,040+0,0016 0,1 02+0,01 8

* - Omtrazqnemo Ha AuNPs e us*pfrirpes quKttuvla latm(utnepo empun no npo\edypa I 
^

**- Omtrazauemo ta AuNPs e u:apuqto 4pe3 tluKttuqld aonmaltnepowemput no npo4edypa 2

Or pesylra, ure, [peAcraBeHlr B Ta6 rqa 2 ricso ce BI'Ixaa qe orJloxeHrura' [oJI] reHI'I no

npoueaypa 2 ce or l'IaBat c IIo-roJI,Ma eJreKTpox]rMrlrIHo-aKTLBHaTa [oBlpxHocT Ha

ro.qr0runp*r{Te eJIeKTpO,UHII Marepl{ajrH B cpaBIreHI'Ie c re3I'I Ha OTJIOXeHUTe 3JrarHI',I

,u"r"u" no npoueaypa- 1, roero noAl(p€n' xlnoTe3aTa 3a Bri'ua u 6po' Ha 3naTHI'ITe

HaHOCTpyKTyp[, [on]'rreH[ no aBere aJlrepHaruBHfi npouea]pu'

2.2. ],11uoltntasuln, Ha eH3[M JraKKasa Bbpxy MOAuoI{q[paH cEc 3naTHI{ HarrocrpyKrypfi

(AuNPs) ererrPoa

Exgurr.rbr narr(asa rrpuHa,qnex[ KEM rpyllara Ha MeA-c6Abpxau[rTe oKcluo-peAyKra3u I{

I(aTzIJII,ITI,IIHaTaMyarTuBHocTce[po,B'BaIIpI,IoruIcJleHueToEaMoHo.HAI{-3aMecTeHIt

rlenolnu caeaI.IHeHIl, c MoJIe(yJIeH ru'Icnopoa B KlrceJla cp€aa' [Mo6I{nu3aIIu'Ta Ha eH3rrMa

Brpxy noBbpxHocrra Ha crEKlroBsrnepoaeH eneropoA 6eure u:rrpruena [o rpHcra'Iu'IeH

MeTOA, Br,'iuorlBaul cJIeAHI',ITe eTarlI,I (@ur' 3):

a) MoAr.rotqupaEe Ha eneKTpoAHara rloBbpxHocr c6c 3JIarHI{ Halrocrpyrrypl4;

6) Qynrquonaru3lrpaHe Ha floBrpxHocrra Ha 3JIarHI'Ire orJIoxeHI-lJl c NH2- rp]nul

B)oMpexBaHeHaral(Ka3araBbpxyaM[Ho-OyH(III{oHaJII'I3I{paEaraeJlelcrpoaHafloBT'pxHocrc

noMolqTa Ha 6Eabl'Ill(qlroHaJlelr peareHT rnylapoB tulAexua'

6
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t\uz.3. Cxeusmuuuo npedcmaexae na omdanaume emanu na uuo1u,tusupate xa eHn&tq ttaKKcBA Abpry 3namHu

HqHO\ACmUvU.

Haqmt r ua no4uifuqupane Ha eJleKTpoaHara noBr'pxHocr crc lraro 6eue us6pau nrs

ocHoBa Ha .uaHHLITe 3a eJIeKTpOXUMI{qHO-aKTI{BHaTa [oBbpxHocT no cJIeAHI',ITe KpI'ITepIl':

- uroptfoaoruxra Ha orJroxeu Ltura ce xapaKTepu3lrpa c palHoMepHo 3aceJIBaHe Ha

IIoB6pxHocrra;

- ene(TpoxI'lMIlqHO-aKTI'IBHaTa noBSpxHocT e no - roJI,Ma'

Ocsonno [pelrMylrlecrBo Ha 3Jlaroro e, qe ce cBT'p3Ba crIoHTaHHo cac c.'po-c:sAbpxauu

opraHrrqHu sr,eaIrHeHI'Ir, [pII Koero ce $oprrlupar cra6ulna MoHocJIoeBe (self-assembled

monolayers, SAM).
3a Qyurquoualr43r.rpaHeTo Ha IOBIpXHOCTTa Ha 3JraTHI4re OTJIO)(eHH.' [I3[O]I3B[X aucynor',laa

Or"rutr, (ctAr,pxaul NH2 - repMuHarHu rpynu)' NH2 - rpy[I'Ire Ha UIrcrrMI{Ha ca yAo6en

rfynxquoua,ren areur, roftro [o3BoJuBa "npuuusauero" ua 6elmquu crpyKTyprl c

noMollTa na 6r.rt[yuxqr.ronilnHlr pq[eHTrr Karo lryrapoB anaexlA" E4uara tfyuxquoua'nna

r-pyna Ha fnyrapoBl.{, arAexlrA o6pa:yra rora,reHrHa Bpc3Ka c NH2 - rp/nara ua q[cr'lMllHa'

a BTopara (hlT rrquonaana rpyna ce cBGp3Ba KoBa!'IeHrHo c6e:rrTqHara o6sl.Iexa Ha

eH3r{MHaTa MoneKyna. OcnOsHOT o [peITMyIIIeCTBO Ha TO3II MeTOA e, qe flpu npoAtnxxTenHo

I,r3IIoJBBaHe eH3r'IM6T He [peMI'IHaBa B pa3TBopa' ruft xaro xI{MI{rIHara llMo6E:r[rgauIns e

ueo6parulra.

Hauuu ua pa6ora:

Moar,r$uqnpasurr c6c 3JlarHI'I oriloxeHl'L eneKrpoA, floqucreH eneKTpoxllMlltlHo B c'pua

Krcerr.rua, 6eure lorones B pa3rBop na aucy:rtbuaa qllcrtultH (5'l0ag n 2 ml HzO) saZ \aca'

Or parruop Ha eH3I{Ma c KoHIIeHTpaqu, 20 mg/ml 6sxa sseru 3pL u clreceurl c lpl- or 0'5

mM rlyrapon anaexlt.4, HaueceHrr a:rpxy uo4urf nullparara eJreKTpoaua noBbpxHocr qpe3

HaKa[BaHe. Taxa nolyueuara cMec ce ocras' Aa rlpopearxpa ra 30 vruuplr na craftna

reMneparypa.

Elexrpoxara,rurrrqHara a(TI'IBHocr na nuo6ulu3l{paHl'L eHsuM 6eIIIe L3cJIeABaHa r 6yoep

(ultrparen 6y{ep c pH 4'00) B orct'crBrre r'I B rrplIcbcrBlle Ha HeroB cy6crpar' Ka:ro

eneKTpoxLIMI{qHI{ MeroAI'I 3a I'I3cneABaHe 6txa ttz6pauu oJIeAHI'ITe BI'Ico(o-tIyBcrBI'lrenHI'I

BonraMnepoMerpl,IqHl'IMeroAI'l:DPV-auSepeHul'IturHaEMrIyncHaBonraMlepoMerprfill
SWV - sorraMnepoMerpru c (BaApareH I'IMflyJrc Ha BbJrHara'

Karocy6crparul{3IloJI3BaxKaTexoJIaMIIHI,ITeenuuet|puuI,IAoIIIMI{H-6IaoloruqrroaKTI,IBHI,I

BeuecrBa or rpyflara sa 6uorenuure auuun' Te H3tttnu'Bar porsra Ha xopMoHr'I u



HeBporpaHcMI,ITepIl. floHlrxeHara I'IJIIT rIoBIlIIreHa rqxHa aI(THBHOCT e CBbp3aHa c peAlua

HeBponolI4qHI'I lI fl CUXTIqHI'I 3a6onrBaHlrs.

Pe:y.nraru:

Ha <Dur. 4. ca nora:agI'r 4utpepenqua:rHl{ IlMIIyncH BonraM[eporptMlr' floJryqeHl'r B

oTcscTBrre Ha KaTexoJlilMrrHu (cr.rulo) r.r B rIpuctcTBLIe Ha aoniMI4H U enuue$pI',rH B pa3nurlHu

r(oHrleHrpalluu ao 200 pM. BolrarranepHllTe KpI4BH cBl'I'qerencrBar' qe Ii 'qBara

KaTexoJIaMI,}taceoKI,cJI'BaTeneKTpoKaTanTI4.IHo,KaToxapa(TepI,IcTuqHI{TefloTeHIII,ItIJIuHa

orr.rcJreul,Iero rrM ce pa3JII'IqaBar c oK. 300 mV' Analoruqno L3cneaBalte c rrleto'ua SWV e

noKa3aHo ga our.5. flpegcranerrure BonTaM[epHI,I KpI-IBI4 cBI,IAeTencTBaT, qe oKI-ICJII,ITe jIHt,ITe

IrrrKoBe Ha aBara KarexojraMl{Ha ca MHoro no-'cHo Ir3pa3eHI{ r roau clyuaft' B cpaBHeHlre c

KpllBrrre, floryrleHI'I c gutpepenuua,rna I{MlyncHa BonriunepoMerpur (@ur'4)'

llo-sficoxara qyBcrBl'rreJlHocr na SWV- Mero.4a ce aLJIxL Ha roBa' qe npl{ Hero HarIsJrHo ce

eJrr,rMuHr{pa Brl4cHuero Ha KanaqlrruBHl{r ($ouon) roK, AoKaro npu DPV' BJIr'r'HI'rero Ha

t!oua ce eJIrrMHHlrpa qacrrrqHo rlpu flpoBex,uaHe Ha rr3cJrerBaHero'

0.0000045

0.000004

0.0000035

0.000003

r 0.0000025c
OJ

! o.oooooz
(J

0-000001s

0.000001

0.000000s

-Background

- 
100[L Dopamine

-20081 
Dopamine

-200[L 
Dopamine,

100U1 EPinePhrine

- 
200u1 Dopamine,
200|IL EPinePhrine

-0.4 4.2 o 0.2 0.4 0.6 0 8

Potential aPPlied (V)

<Duz. 4 ,[uQepenqu(uHo u rtyrclu lonmaL]nepflu DPy Kpusu' caemu eupxy nodu@uqupqH cm.bKnosbzJtepoAev
- **;;;;;; 0:in 4umpamea 6vlep c pH'4'00, cpaeaumerc.u ercxmpod Ag/AgCl (KCl sat);cxopocm ua

cxanuPaue l0 mV/s.



0.000007

0.000005

-background

- 
100p1 Dopamine

-200[L 
Dopamine

- 
200[L Dopamine,
100lll EPinePhrine

-200[L 
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200tlL EPinePhrine

0.000005

-r.o.ooooo4c
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: o.ooooo3

0.000002

0.000001

I

0l_..-
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Potential aPPlied (V)

@uz. 5 Keadpamuo6br|osu \ottmaLtnepnu Sl4V xpueu, cnemu mpry uodu@u4upat cmouoat'ztepoden

*;;;;;; i,ii rlunpaneu 6vQep c pil 4 00, 
'p*'u*-eu 

ercxmpod Ag/Agcl (KCl sat); qecmoma 5 Hz'

Ilpeacron onpeAenrHe Ha orITItMaJIHI.lre ycnoBr", apu KoI'ITo IrIe pa6orr-r raxa nonyqeHl'L

6lroceuaop, BJII,ITHI'Iero Ha flpeqeulr BeulecrBa Brpxy curHtrna o[peAen'He Ha cra6llnHocr

(npu pa6ora u [pH cbxpaHel{He) 14 ap'

C:re4 ipuua,'rr'rulpaHe Ha nnaHlpaHllre I'I3cJre'uBaHr'r' flpeAcroll

ny6.:ruraqur u neigoro ll3rpaqaHe u peQepupaHo lI3AaHHe'

o$opurue Ha eaHa

2.3. Moau$uunpaHe Ha crtruIoBtuepoAeH eneKTpoa (GCE) c oKcI{aI'I Ha npexo'llHl4

ruera.nu (nanoqucnepceH Karanu3arop C0304')'

PeAyrqurra Ha Kllcnopoa e safi - naxnara peaKIII'r' B xlr3ueHllre rlpoueclr B cI'IcreMI'Ire 3a

npeo6parynaueHaeHeprusKaroropl'rBHnreeJIeMeHTL'I4gsecrHoeorJllrreparypara'qe
[rlr{HeJ]H}rre crpyKTypfi Ha MeriIJIHI.l oKcl'talr, I€TO Hanp' coo'cozo:', npotB'Bar

eneKTpOKaTaJII,IrtrqHa a(TI'IBHOCT IIpl,I peayKql'r' Ha peaKTuBIrI{ KI'ICJrOpoAHI'I qacrnql,I (ROS)'

Korro Ha cBofi peA Moxe aa 66Ae ugnorenaua flpu pa3pa6orBaHero Ha ceu3opx nfi

6uoceH3oplt 3a olpeaenrHe ua uera6o:rurl u ap' 6uonor['{Ho-3HaqIlMI.l cberl{Heult '

C or:reA r,r3cneaBaHero Ha eJreKTpoKaraJrI'ITI'rqHara aICr[BHocr Ha Co3O4' 6eue pa'rpa6oreua

flporleaypa 3a HeroBoro 3aKpenBaHe Bbpxy crT,loloBbrJlepoaeH eJlel(TpoA uo4 tfopua:ra na

KoMflo3lrreH tlu:rIrl, crcranen or rronllMep u $uno AllcneprllpaH Co3O4' 3a uerra 6sxa

npoBeAeHlr cepu, or eKcrIepI{MeHTIt, 3a Aa ce us6epe aaft-noAxoA'ulara [onlMepHa

cycrrelr3ll 3a nonflaBaHe Ha KoMno3I'ITHI'r' Marepfia'l' Eeure uauepeno u rloAxoA'llroro

c1,orHorlleHl{e Mex.4y KoJrIiqecTBoTo loJII{MepHa cycaeH3l'L }I O(CHAa B KOM[O3I',rrHUq

Marepl{an.

Hauun ua pa6ora:

Ipea, yrorpe6a GCE (Metrohm, Burrapur, AI.IaMerbp 1'6 mm) 6eure novucman upes

onupaHe cGc cycneH3l.ll,I ua Al2O3 c pa3Mep Ha rlacrlruHre 1 ' 0'3 u 0'05 pm arpxy

"naur-n, 
ttoaJloxru{. Bcsxa cranxa Ha [oJII'IpaHe e IIocJre'IIBaHa or He(on(oKparHo

floqucrBaHe B aecrlrnlpaHa Boaa c ynrptBByx' B ynrpasnyxoBa BaHa 6eure npuroraena



cycneH3l,It c (oHlleHrpaurrl 3,8.104 g Co3O4 Al.lcreprupaHl{ s 0'5ml or l7o cycueu:ue

Nafion -1 17 (Dupont). Br,pxy uouucrenara crt(JIoBGrJlepoAHa [oB6pxHocr 6rxa npu6aneuu

Ha ropultfi 5 pL or cycneu3r'Irra Ha oKcl't.4a' Moaur[uuupanusr GCE 6eure cyueu r

eKclrKarop B [poArnxeHl4e Ha 16 qaca.

flogeaenprero Ha loJ]rreHrrflr rrroAu$lruupau eneKTpoA 6eure HgcreAeano (rpuelerrpogua

eJreKTpoxI4MI{qHa roui[r'Irypauuc, cbcro'[Ia ce or pa6oren' cpaBulrreneH I'I cnoMarareJleu

elexrpoAu) BbB BoAHa cpega c pH 2,9; 3,0; 7,0 r't 13,1 B orctcrBle Ir B nprclcrBlle Ha

BoaopoAeH fleporcl4a. Elerrpoxuul'tvul4Te Meroalr, rofiro 6sxa Ir3noJI3BaHI'I npl,t roBa

rr3cneaBaHe na uoauQuqupanu, eJIeKTpoa ca:

:ulgefi ga n ut,tt<JllrqHa BoJITaMflepoMerprr';

r4MlyncHu BonraMrlepoMerpnqulr MeroAll - autfepeuuualua HMrIyncHa

,orr*naporarprar (DiV), *ra'apatno BbJrHoBa BollrtMneporraerpur (SWV);

eJleKTpOXItMUrrHa I'IMneAaHcHa cIIeKTpocI(oIIH''

0.0000025
-GCE

-co3o4_GcE

-co3o4_GCE_O2

-co3o4_GCE_N2

c

-

0.000002

0.0000015

0.000001

0.0000005

0

riz 1 0.8 0.6 0.4
i

-5E-07'
Potential aPPlied (V)

tDuz. 6 KeadpamtocotrHoau aonma nep u StlV xpueu, arcmu et'pry uoduQuquPail :ry::losb2tt:l?de|
eteKmpod s 0,1M 4unpamea 6yQep c pH 3'06' cpaexumercx etter<npod Ag/AgCl (KCl sat); 5 Hz

Or rna,uparuo-BbJluoBuTe BoJITaM[epHI'I SWV xpunn ua rpaQuxara ce BIlxA4. rre

"oorQr*p*rnsT 
c ro6arros orcfi.u eneKrpoa npu Hac[IIIaHe Ha eJIeKTpoJrHra c 02' KofiTo e

cr.rJreH orfl.rcJrI,ITeJI, Ce [OrBrBa rInK nplr floreHulral.o(ono 200 mV' npu roftto - no

nlrreparypHu .[aHHI,I. nporl4qa peayxuufl or Co'- ao Co'' '

Cnea peAuua ercflepltMel{Ttt ce oKa3a' ve no:ruuepa Nafion Ee e rtoaxo'4'rll 3a 3aI(pe['IIe Ha

oxcu,u43aIIIoToBI{3BecTHacTeIIeHBJIu,eHacI'rHaJIaIroTApyracTpaIIaTpyAIIoce
floqucrBa. Yc:ronurra, flplt Kolrro eneKTpoAa - KaraJrlBarop ue e nafi - ei[errunen Bce oue

ce oflrrrMrr3l{par. Ttpcu ce I'I HoB Meroa 3a 3aKp€[Bauero Ha oKcuaa I<rM eneKrpoAuara

loBlpxxocr. 
' 

flpeaciou I'I3cJreaBaHe Ha eJIeIopoxI{MI'IqHara aKTuBHocr Ha cbIIIuf,

rrao.uu$raunpall enerrpoA B anporoHeu pa3TBop[TeJr'
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IV. .(pyrn suAose AeftHocr:

Yqacrus B npoeKTrr:

L flpoerr rtr-I MOH KII - 06- H39/8 ,,XeMo - ensnt{eH KaraJrIS B HeBoAna cpeAa"

(2019t2022)
2. "flepcona,rr-rsupaHa IlHoBarI{BHa MerI'IqI'IHa - IIEPI4MEA' (Of[ " Hayra u o6pa3oBaHue

3a r.rHreirlirenrex pac.rex" ,uor. Ns BG05M2OP001-1.002-0005-c01). (201912023)

3. flpoexr ,,3eleulr texuolorur", tfuuaxcupan or $ong "Hayuu 
urcre'unanns" Ha flY'

(202012022).

26.02.2021 r.
rp. fllongun

Hayueu ptxonogurel:

(!oq.,q-P HuHa

Pr,xonogure:r

11



CTAHOB}-lIIE

or lou. ,{-p HxHa AfiMqeBa

oTHocHot-|3BbpneHaTapa6oTaoTpeAoBeHAoKTopaHTMap[,feHoBanflN{IlunoBalloAI,cepTauI,oHHHgil

TpyA Ha reMa:"Pa spafuomeaue u oxapakmepu3upaHe Ha rtoduQu4upaxu etennpodnu uamepuatu" za

BTOpa roarj Ha or .aoKropaHTypara

3a rropara roat'IHa or aoKropaHrypara (l'03'2020 - l'03'2021) r't3EbpueHure aefiuocru or

peaoBeH aoKropaur Mapur I-. fluunalos4 3arlficreHa fio HaflHa cneufiilJlHocr (DrarxoxaMflc Kbll

Kareapa (D[3HKoxlrM]lr, ca B B cborBercrBfie c flocraBeHl{Te B uH'axBH'(yarHt-Ic nlau aa o6yveune aaAauI.t'

KAKTO CJ]EABA:

I. Yqe6na tl npenoAaBarencKa AeftH(rr:

I.l . O6yveHue:

- 3aar,puteHu ca ycnelxHo 3 rypca - ,,Ocuonult crl'rlKu' HacoKIl t't oco6euocru npu

aHa,lu3HTe qpe3 fa3oBa r TeqHa xpoMarorpar[nr" c JIeKrop Aou' A-p co"rer '(auro 
(ouesrca

uH.lo6rp 5); ,,AurafiH Ha rexct" c neKrop npoQ' A'u3K'H' Eucep '[auruon 
(ouenxa ouuveu

6) uHTepahcu nJl[HapeH ceMlrHap "Xpaua u xpaHeHe - 6unrapcxure Moaen[ H.ltl'l Moaerll

no 6r,.nraPcrcu" (cePrurf rrar);

- CauoocrogrelHa noAroroBKa:

A) Pasy.reno ,,Ptxoeoacrno 3a norpe6nre'lr" H coQryepa 3a ynpaBneHl'Ie Ha

eJreKrpoxtlMltqHa craHuu, Autolab 2'l '4, 'l,gnofisaHa nph eKcnepHMeHTaJIHHre

t1 3CJI EABAH fi 
'I 

;

E) Cauocrorre,Tuo fipuJlaraHe I aHanr3 Ha pe3ynrarnTe or H3cJIe'uBaHe cbc cJ'teaH[re

ereKrpoxHM qHH TeXHItKI'l:

- flocroguHo-ToKoBll nonflpu3au[oHHt't rtleroau (llrgefiHa t.t u'lKJlt'lqHa

aolrau nePouerPrr)l
_llocrogggo-ToKoBUIMnyIcH!Ir*leroar,r(araQepeHu[zlJIHaHMIIy,lcHa

BonraMnepoMerpnr - DPV 14 BorraMnepoMerp[' c KBaApareH Mnync Ha BbrHara -
SWV);

- flpotueHrnBo-ToKoBH HeAecrpyrirnBHH ueroAu (eaerrpox[MHrIHa IlMneaaHcHa

cnerrPocronur).

I.2. [IpenoaasaHe



A) llpes Ml4H,rnara aKaAeM uqsa 2019 t2020 roA', c'bBMecrHo c rn' ac' A-p Korqeea ca

[oAcl4fypeHH y'{e6HHTe 3aH,Tt4' Ha cryAeHTI4Te B eneKTpoHHa cpeAa c BI4AeOK',l[InOBe C

,ra6oparopHlt ynpaxHeHu'l no ,,(Du:nroxuut.ll" II vacr' KoHTo ca tl3npareHn Ha cryaeHr]tre'

3a aa ce finrocrpnpa npoBexaaHero Ha ynpaxHeHurra npu o6yveuugro llM B eneKrpoHHa

cpeaa. C'rc cbtr,ara uen ca paspa6oreHn n 6'raHrn 3a nporoKonu KbM ynpaxHeHurra'

I.2. flp* nacroruara 2020/202 1 axaaenuqHa roauHa ca [poBeAeHI4:

- 100 qaca npuctcrBeH ynpaxHeHu, no @uguroxut"tltq - I qacr cbc cryaeHrll or

cneuua,!Hocrr4 ,,MeAuuugcxa xul'tl't1", ,,Kounom'pHa xnunl"' "Xuuur" u "Xnuur 
c

lrapreruHr" - 3 xypc, peAoBHo o6yueuue

- uecr ynpaxHeHnr no ,,@nsnxoxrlMriq" I vacr (acnHxpouuo t4 clrHxpoHHo B eJIeKrpoHHa

cpega) c ABe rpynu cryAeHrH or cnelrnzutHocr ,,Meanuuucra xrunr" lll Kypc' peaoBHo

o6yueuue. 3a ue:rra e noarorBeH cHt MKoB Marept,t'lJl sr'pxy 6 ynpaxHeuur no

,,<Duturoxuurr" I vacr (cteuecruo c rr' ac A-p BaHHHa Konueua) c or'lea noanoMaraHe

o6yueHuero Ha cryAeHTllre B eneKrpoHHa cpeAa'

II. Hayvno-urc,'leaoBare.ncra pa6ora no guceprau[oHHuq rpya:

II.l. flor<ropaHrxara e M3BtpulHJIa c[creMarH'leH L aHa'll4T'iqeH fiperneA Ha HayqHara

nHreparypa no npo6neuarnrara Ha aficeprauH,Ira, H3non3Bafirn 6agure aansu - Scopus' web of

Science r Google Scholar.

I1.2. ,{oxropaHrxara e uogutpnqupa,la crbr.lloBtr"lepoAH},t ereKrpoAHu noB'bpxHocrn cl'c 3JIaro'

t,t3llo,,r3Baf Kt4 ABe npenaparHBHH npoueAyp]r. C noltoura Ha ereKrpoxllMHqHu MeroaH e

onpeaenuna l4cr]rHcKara noBtpxHocr ua uoauoruupaHHTe eJIeKTpOAHH MarepH'trtj' Karo e

ycraHoBuna cbulecTBeHll pa3nHKH B 3aBI'ICHMOCT OT l',t3nor3BaHara npoueaypa 34

uo4u$uqr.rpaHe;

I I.3. .(orropaHrKara e npunoxlllra I o[THM]I3Hpana Meroa 3a eH3]iMHa uuo6u'rrsaqrr ar'pxy

ruoalrtbulu{paHure eneKTpoAH. Hscreasana e aKTHBHocrra ua uuo6ulustlpaHufl eH3HM no

orHoueHHe Ha KarexoJraMHHn' pe3yJITaTHTe or KOeTO Ue 6r'Aar npHJIOXeHh npl'l

parpa6oreaHero Ha ereKrpoxl'IMuqeH eH3HMeH 6uoceusop sa aonauur/enr'ruetppr'rH;

I1.4. florropaHrKara e ycBouna np[Jlara caMocro'reJlHo Meroa 3a lto4ll<puqrpaHe ua

eneKrpoAHu noBbpxHocru (cT uoatr,lepo4, n'rarnua) c oKcHAH Ha apexoAHl{ MeranH'

[o:,yrerrre uo4ntfr'rqupaHu eneKrpoat' ca H3cJIeaBaHI'l B IIrt4poK Al'tana3oH or pH' raxro u a

anporoHHH pa3rBopHrenfi B npHctcrBHe H orct'crBue Ha xl,lapoflepoKct,IAH (BOAOpoaeH'

xyuonos)

Pe3ynrarure or eKcnepl4MeHTanHara pa6ora na aoKropaHT lLlnlnI,t'toaa He ca

np"oaru"rru Ha HayqHIl t[opyuu npe3 roanHara, flopaau oHJIHO HaMaJIeHll' 6po Ha no4o6Hr't

cr,6nrnr 3apaA[ orpaH qeHHflTa, HrrnoxeHH or naHAeMH{ra or Covid-I9' or apyra crpaHa'



3Har{[TeJrHoTo (6luso l0 - lreceuuo) ga6asrue Ha AocTaBKrrTe oT XITMHKaJIH t'l KoHCyMaT BH'

3aKynyBaH[ .rpes o6qecrneHu nopbqKu, aonbJIHHTenHo Bb3npen'rcrBa pa6oT ara i'

I4:ntH nraunpaunre e Huqt'tot't4yalunr yue6eH nnaH Ha AoKropaHTKara 3aaal{u' T' ce BKJIrcqn B

H3forBrHero Ha npoeKrHo npeaJloxeHHe 3a KOHKypcHa cecl,t' Ha @oHA Sa HayqHu H3CreABaH[',

Ha llY :a 2020 rol. Kru uacrorulxr MoMeHr yqacTBa B HayI{HHfl eKlln Ha rpn t[nuaucnpauu

npoeKra:

,1. flpoerr rsr,,r MoH Kn - 06. H39/8 ,,Xerrao _ eH3UMeH KaTaIH3 e uesoAHa cpeAa., (2019/2022)

2. "l lepconaru:r.rpaHa uHogr1lBHa Meal4ul{Ha - IEPhMEA' (OII " Hayxa u o6pa:oeaune:a

HHTeJIHfeHTeHpacrex''aor.NpBG05M2oP00l-1.002.0005-C0l).(201912023)
3. flpoerr ,,3e,reun rexuo,roruu", tfr'ruaucupan or {ou4,'Haylut'l nscne4eaHur" ua flV'

(2020t2022).

Bts ocHoea Ha roperl3roxeHoro npeAnaraM Ha qJleHoBere Ha KareApeHut ctBer Aa 'llaaar

orJruqHa oueHKa 3a pa6orara Ha peaoBeH AoKropaHr Mapur flnunuloBa 3a BTopara roaHHa or

4orropaurypara it.

10.03.2021 roa.

flroear,rs

HaYueu PrrconoAnre, fu/"/



AOAEKAHA
HA XHMHqECKI,I OAKYITET
IIY,,TIATICl{fr XIIIEHAAPCKII"

AOKJIAA

or AoII. a-P Banr Jlerona,
pbrcoBoa[TeJr Ha xareApa ,rO6qa u Heoprautrqna xtrMls c

Meroa[Ka ua o6yveuuero no xltMltst'

Ornocno: flpegnoxeuue:a o6rsqsaHe Ha KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha aKa'qeMl'IqHara

A;rlxxocr ,,aoq""i" no o6lacr Ha BI{c[e o6parolauue I ' fle'4arorlr'recKlr Hayrur'

npo<[ecuonalno HanpaBneHlre 1.3. fleaarornxa na o6yrenuero no"' (MeroAuxa ua

o6yr"rraro .ro *rrrr; - aue Mecr4 c'bc cpoK ABa Meceqa or o6csssaHero n'ry n [B

f-x ,,{exan,

Molr aa npeacraBrrre :a o6ctxaane fl )'TBrpxAaBaHe or @axylrernfic ctBer Ha

Xnuuqecrur r[axyrrrer [peaJroxeHHero Ha a(aAeM]IqHIrs cr'craB Ha Kareapa "O6rqa u

HeopraHlqua xuMI'Is c Meroal{Ka ua o6yrenuero no xuum" sa o6rs'sane Ha KoH(ypc 3a

3aeMaHe Ha axageMr,rrtHaTa alrtxrrocT ,,AorIeHT" UO npotfecr'Ioua.nno nanpauenue 1 '3'

fleAarorura na o6y'reuuero no. ' ' (Meroguxa ua o6y'reuuero no xuruu'r) - '{ne lrecra" clc cpoK

aBa Meceua or o6rnxnauero uY n ,{B'
MorEsure 3a [peAnoxeHHeTo ca B nHIHo cI,oTBeTcTBI{e c I,I3I,IoI(BaHI,I,Ta rra 91. 55. (2)

u (3) or flpanultruxa 3a npnnaraHe sa 3axona 3a pa3Bl'trllero Ha aKa'IIeMI'IqHH' cbcraB B

Peny6:rura BurraPlrr.
o Ara4euuunurr ctcraB Ha xareapa ,,O6rqa rl HeopraHr'IqHa xlrMl' c MeroALKa Ha

o6yreuxeronoxuLrllf,..Ao12,11.2020f.BKJIoIlBa[IeTp[ManpenoAaBaTeJII,IoT
npot[ecr.ronamro HarrpaBneHue 1.3. fleaarorura na o6yueuuero rro""' (Mero4raxa na

o6yr"rr"ro no xnrrlnx): eano xa6u:rurr'rpauo nr{qe r'I aBaMa apelloAaBarenx' 3aeMalru

araAeMr{qHara AJIbxHocr DIaBeH acl'IcreHr ' Au nlt 'ZOZO r' aoq' A-p ffopAaura 
'{ur"rooa 

ce

IIeHcrroHI{pa.
lo iasu flpuqlrua B Xut*luqecxus $ary:rret B MoMeHTa nsMa xa6n"I[rxpauo Jrf,qe rro

nuyrruru an"un-nocr Merognxa ua o6yveuuero ro xl,tM[q. cnope4'rn. 6 (3) na Hape46ata

3a aLpxalBrrr{Te r{3l,IcKBaHUx sa nprao6r,Baue ua upotlecuonaaHa rramt[uraqr'u "y'ruren"

[ioro ..; Lr3M LI aoa. 2ol8 u 2027 r.), ,,Jleruuouuu're *pcoBe 3a 3a'.ErrxlrreJlH,rre yre6nu

ancqunnl,IHu ce [poBexAar or xa6u;fl'rrupaull B cborBerHara o6nacr na nucure o6paloeauue

nperroAalareJrl{, Karo He rro-MaJrKo or eAHa BTopa or rrx rpr6na Aa ca Ha ocHoBeH TpyaoB

aoroBop B ctorBeruoro sucure yrallrrqe'"
o flpe: nocleaxure roalrllu ce na6lroAaga yBeJrnqaBaue na 6pon Ha cryaeHTI-ITe or

IleAaroruqec([Te crreq]lannocru, n yue6uur:e [naHoBe Ha I(oI{To np'rcbcrBar Jlel(ulllr tlo

MeT oAr-Ixa ua o6yrenuero rro xr'IMIl,. Cnpanxara nora3B4 qe 3a IrocJreAIIHre rpu yre6nu

ro.urrHu-201812019r.,2019/2020r.u202012021r',6poxrHacryAeHrl'IreceenpoMeHr'rrl
KAKTO CJTCABA:

- cfleql{aJlHocr ,,Bxoaorue u xI'IN'I[q" - 15'21,32 cryAeHTu;

- cneqr,raJlHocr ,,Xr'Iur'rr u anrrtnficrn egux" - 2,8, 10 cryAeuu;



- clequarJlHocr ,,06yrenr're rro rrpr,rpoaHlr Hayxl{ B nporllMHa:}r,ranH[r' erarl Ha

yqurr,rltHoro o6patorauue", peAoBHo o6y'reuue - 2, 4,9 cryAeHTL; B 3aAoqHo o6yvenue ra

yw6uana 202012021 r. ca npueru 16 cry.uenru.
o B Hactoslluq MoMeHT, CIIOpeA H3I{CI(BaHurTa Ha yre6ulrTe IIJIaHOBe Ha H.f,I(OJIKO

creqlralJrHocTl or Tp[Te llpupogonayvuu $axymera (Xnrr.ruuecxu, Euo:rornqecKn 1a o11suxo-

rexuoaoruuen) Ha IIy ,,flallcEfi Xuneu4apcru", rare4pa o6rqa u HeopftlHl,lqHa xuMI'L c

Mero,uaKa ua o6yrenuero flo xI'IM[s rpr6na aa oc[rypcBa 3a aI(a,ueMI'IqHa roar'IHa

lpenoAaBaTencKa HaToBapeHocT or 270 qaca nexq[n B npooecuoHuIJIHOrO uanpaueHue l -3.

Iliaarorura na o6yueuuero [o. '. (MeroA[Ka Ha o6yqeHl'Iero I1o xI'IMr'L)'

3aauxr.rre:rnuT e JTeKIII'IoHHH r<)?coBe r npo$ecr'rona'uroro HanpaBneHl.{e ca

pa3rrpeAeneHl{ KtlNTo cJreABa:

a) OHC ,,Ear<anamP":

- 30 q. lerurnu uo Mero4axa Ha o6freHlrero IIo xuMI'Is 3a cneu'I'IJrHocr ,,Bnolorr'u r'r

xurr,[.Ix", Ettoloruqecxr-r (Daxylrer;

- 30 q. aerqltlt no Mero4nra na o6yueuue'ro Iro xI'lMI'l' 3a cneuxanHocr ,,Xttv,ut u

anmuficru elnx", Xrrurvecxr'r tlaxy:rrer;

- 60 q. rexuun no Meroatlxa ua o6yueuueT o IIo xI'IMIt' 3a cneq[anHocr ,,O6yvenue no

flpr{poaHrr HayKn B [porxMHa3I'IaJIHI'L erafl Ha yq]rnmlHoro o6pa3oBaH[e", pe4oruo

o6yreuue;

- 45 ,l.neKur{[ no MeroAlrxa na o6yqeHneTo rIO Xr,rMI,I.fl 3a CrreqtliInHOCT ,,o6y'reuue no

rrprrpoAux HayKI B nporlrMHa3l{anHls erafl Ha y.llrnuulHoro o6pasonanue"' gaaoqno

o6yrenre;' 
6) OHC ,,Marucrtp", cneullarHocr ,,O6yqeuaero [o xIIMI'l' n yururnule"' peAoBHo

o6yvenlre:

- 60 q. :rerur'rr-r uo MeroAlrxa Ha o6yrenuero [o xI'IMr{';

- 30 q. lerqun no Mero4ura ua o6y'IeHllero B fipo(b[nflpaHara [oaroroBKa rro xI-IMlL;

- 15 q. nexquu no MeroAonoru, I'I Meroal{ Ha IleAaroruqecKl'rre u3cJIe'4BtlH}1''

o crmacno flpe,uroxeHrre na .Il,exaucroro p6KoBoacrBo na Euoflorlr.Iecrur iparylT e'r,

JreKqr{oaHrre rq?coBe no O6ua xuull.r cbc cryAeHr}r or OHC ,,Eaxarasrp" ce [poBexaar or

npefloAaBarenlt no npoQecuoua:rHoro HaJrpzlBJreHue 1'3 ' fleAaroruxa ua o6yuexuero rro' ' "':

- 30 q. sa cnequa:ruocr ,,OapuaqeBTI{qHIl 6uorexuolorlrrl";
30 q. sa cneuualuocr ,,Muxpo6uo;Ior[, t,t nupycolorur"'

flpularau flporoKon or pe[el{r4ero Ha KareapeHl'L cbBer'

Ilpn.noxeune:
Ilpororon Jtl! 197111.03.2021 r.

12.03.2021 r.
rp. fhorqur

C ynaxeuue:
/aoq. a-P Banc Jlerosa/

Prxotognrel xa, eaPa,,OHX c MOX"



flpeuuc usue.reuue

oT 3aceAarrEe rra KaTe.qpa

oHxMox

or 11.03.2021 r.

Ilporoxo.n Jlb 197

Ha 11.03.2021 r. ce [poBeAe 3aceAaHLIe Ha r(areApeHll caBer Ha Kareapa ,,O6rqa u

Heopmuuqxa xEMEc c Mero,quKa ua o6yvenr,rero no xmr,tus".

Crcraa xa rareApern-f, ctrer 7.

Ilpucrcraat 7: qoq a-p Ban-f, Jlexosa, AoII. A-p flerx Maprnooa. rJr. ac. a-p UopAaH(a

CreQanor4 rr. ac. A-p Anroanera Aure.naqeB4 rrl. atc. A-p fa.lu Tonqesa. ra. ac. 4-p Kupula

Cr:ofinosa u m. ac. A-p flanen fires

or AHeBHI{, peA noT . 2 flpegaoxenlre ga o6xgtsaHe Ha KoHKypc 3a 3aeMaHe Ha

ar(aAeMlrrua aJrrxnocr ,goqenr" no npot[ecnouaruo rranpaBJleurre 1.3. fleAarorura no

o6yuennero no... (Meroauxa na o6yrertero no xunrux) - 2 (ase) Mecra.

[oq. Banr Jlerona npeanoxu 3a H)D(ALIre Ha KareApa O6Iqa u neoprauuwla xuMlt, c

uerc,upra Ha o6yqeu[ero rlo xrrMrrr, c ueJI oc]Ir]?ulBrne ua yre6nu-r upoqec, aa 66Ae o6sseH

Kour(ypc 3a 3aeMarle Ha aKaAeMlrIHa ,4lr6)Iorocr ,,qoqeHT" no upo![ecr,rona:rHo HarlpaBneH[e

1.3. fleAarorma na o6yrenlrero no .....(Mer:oaura na o6yrenuero no xuuar) - 2 (4ae) uecra.

flpeanoxenuero 6e uorunnpano c neo6xoAr.rrtrocrra or xa6u.nuupaulr npenoAaBareJlu rro

Hay{ra cleqr{aJrnocr Meroauxa na o6yrenr.rero rIo xI,IMls, flopaalr lraJrxqlrero Ha

lpe[o,qaBareJrcKa HaroBapeuocr or 270 qaca rerulr.ru r npor[ecuonaJluoro IranpaBJlenlre 1.3.

fle4arorma ua o6yrenuero no...

,{oq. flerr MapurroBa" rJr. ac. fa:rr Tonqera, rn. ac. Kupnna CT oftuona u rlI. ac. flaser

-fireg ce r{3(a3axa B noArperla Ha roBa [peAnoxexue-

CneA nponeAeno rJrac)tsaue, rlpeAnoxeHl{ero e [puero cbc 7 rnaca ,,:a"

11.03.2021 r.

flnosans

flpororonvtr:
6Cmsosal
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Ao
AOII. A-P BECEJII4H KMETOB
AEKAH
HA XIIMI,ITIECKI,I @AKYJITET
tly "rIAI,ICufr xra*nBnAn PACKI,I"
TINOBAI4B

AO KJI AA

or npoQ. A-p ll.nuru llnanos

prKoBoAIlTeJI KareApa Oprauuuua xultur

ornocno: o6ssssaHe Ha KOHKypC 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMI,IqHa AI,I>XHOCT ,,lIaBeH aclactest".

YBA)I(AEMII AOII. KMETOB,

Btrnptsracql.58(1)IIPACuaIIYupelxeHl,enaKCrraKaTe.(pa,,opraHuuua

xtluus,, (npororo:r Ne328/30.03.2021 r.), uo.rrx Aa BHecere :a o,qo6peuue or @arylrernm

c6BeT Ha Xulruqecxlr rpaxylr:er [peAJroxeH]re sa o6rsgsaHe Ha KoHKypc 3a HIaBeH acI'ICTeHT

uo o6lacr Ha Br4crrre o6pasorauue 4. flprnpo.(uu HayKI{, MaTeM ATl/lKA t UUQOprr'la'ruxa,

Ilpo{ecuouanuo HanpaBrreHr.r e 4.2. XuuuqecKlt HayKLI, Hayuua cleuu:IJIHOcT "opranluua

xr.ruur", cbc cpoK 2 ueceqa or o6.f,sssaHe na romypca r.{B'

Morusu:
flpe4crou neHcrroHllpaHe Ha qJIeH or KareApara (aou' Coles ,{anro) ruu u'

ce[TeMBp]I 2021 r. Crruara e suBr4ta' qe ]uIMa Aa I'IcKa yAbrxeHl'Ie'

Bcri.ffu B63MoxHocrr.r 3a cJrr.rBaHe (onorourane) Ha KypcoBe, rpyuu I{ no.(rpynl.{ B Kar'

Oprauuuua xuulafl ca PeurI'I3uPaHH.

flperuacroaularayue6uaro,qurranpu6lu3I{TeJIHo800.IacacaxoHopyBaHl4HnI{IoeTI{

or KoJrer or rar. XuuraqHa rexHoJlorru.



Bcn.rxil npenogaBaTellu B KaTeApaTa r.r3Bex.4aT qacoBe 3HaqHTeIHO HaA OnpeaeneHH,

nM HOpMaTLIB.

flpuloNeulre: nperuc-t't3BneqeHI'le or rlporoKor Nc328/30'03 '202 I r'

C ynaxeu

llPo(I).,1-P I llt,\l lott
Ptxoaodumet lpa Opzauuuua xutun



flpennc-u:oreueuue
oT 3aceAaHI,Ie Ha

rare4pa "Opranuqna xuuar"
or 30.03.2021 r.

Ilpororo;r Jlb 328

Ha f0,03.2021 r. ce [poBeAe 3aceAaHI,Ie Ha KareApeHI{, c6Ber Ha Kare,4pa "Oprauuvaa

Xl-tlr,tltS".

O6rq crcras 8. flpuctcrrat 6: npoi[. E-p klnrrr I4nanon, Aoq. a-p Crela C'rarxona,

AorI. A-p fhaues Anreror, rn. ac. A-p Crauuuup Manolon, rn' ac. .q-p .{uluump Boxulon,

rn. ac. a-p iiop4au Crpertlcrlr. Orctcrsar: aoq. A-p Pylrxua Eara.ncra, AoII. ,4-p Coaer ,{auro

Heo6xoAur'a 6pofi sa noJloxlireJreH lre6op 4.

Anenen pea:

1. Ka,qposu Brnpocll

flo 'r. 1 or,ur{eBHu, peA BEB Bpb3Ka c o6eane'raBaHe ua o6yueur.re'ro Ha cryAeHTI'ITe,

npo$. a-p I,IrursH Llnafios flpe,qnoxl,I Aa ce o6snr KoHr(ypc 3a rrraBeH acucTeHr no o6lacr sa

BO: 4 flpupoan 14 Ha](.iig., MareMaTuKa r.r r. riloplrarura; flpo$ecuona;ruo uanpaueuue: 4.2

Xulruqecxr.r uayru; Hayvua cleqrlaJluocr: Oprarutvua xmuua.

Crea o6c, ofiuo o6ctNAane, KareapeHl.Irr cbBer eaIlHoAyInHo npfie [peAnoxeHl4ero'

@: KC upegnara na @C:

,{a upr,reure peuleHl{e ga o6llcsane Ha KoHK}?c 3a lJIaBeH acucreHT uo O6nacr sa BO:

4 flpupo4nu HayKLI, MareMarlara u uutlopuaruxa; flpo$ecflouilJrHo

Xuuuqecru nayru; Hayuua cneqllaJlHocr: Oprauuvna xu*rur,

uatpastetue: 4.2

6-1,30.03.2021 r.

rp. flron4nn

flporoxorutt<:

(u. ac. 4-p [. EoNu



OO Xunnuqecku oakynmem,, 
,.1apAceH Ns24rpnnoBl,s 4000

Ten. 359 32/ 261 402
oarc:359 32 / 261103

chemEtry@uni-plordiv.net
argon unr-Dlovdu.bg

l(a'r'e4pa O P f A H I{ tI H A X t'l M l{ rI

AO
AOII. A.P BECEJIIIH KMETOB
AEITAII
IIA X[IMI,ITIECI(I{ (DAITYJI'If,'I'
uv "nl.ucufr xruIEHAAPCItrr"
TIJIOI]AI{B

.lI.o I(n AA

or npoQ. A-p [L'lrraH l{nanoB

pt KoBoaI.ITen Kareapa Oprautruua xauun

Ornocno: npe d-'t otre u ue 30 x ot t opycat n t npe nodaeont e: u.

YBAXAEMI{ AOII. I(METOB,

Br,a opr,axa c HeBr3rtroxHocr xoH. ac. Mapnr Ba,reuruuooa Brveapoea Aa t38eae

xoHopyBaHure vacoee, MoJrs Bt3 ocHoBa peueHue ua KC Ha rar. OpraHnvua xr4Mhr, aa BHecere

er,s $ary,rrerunr ctBer Ha Xnr,ruqecrr t[ary,rrer, npea,'to)KeHxe 3a:

l. Aont,rurreaso xoHopyBaHx 30 raca ynpaNueHur no Allcrlunrnxara ,,OprannvHa xuut.tr"

Ha rr. ac. A-p MnHa Mnxainoea Toaopoea (YXT) - cneu. Bno,rorur v Xuuus.

2. lz6op Ha xoHopyBaH aoicreHr Kl,r\{ Kare.apara 3a Bropa cevecrup xa yve6Hara 2020-202'l r.

Ha fropaalna [unNrposa Mo,r.noga no alrcuxnruHara ,.Xuntrr Ha Ko3Merut{Hl4Te npo4yrcrn" (30

uaca).

flpu.noxeuue:
flpenNc-r.r:o,reveHHe or nporoKo,'r Ns329 I 14.04.2021 r.

C yolxeune,

trPo(D. jl-P
"iibePuxoeodume-n xame Opzauuuua xuvux



flpenuc-nsnreveuue
oT 3aceAaHHe Ha

rare4pa "OpraHuqHa xultus"
or 14.04.2021 r.

Ilpororco.n }lt 329

Ha 14.04.2021 r. ce npoBeae 3aceAaHne Ha KareApeHh, c'bBer Ha xare4pa "OpraHuvua

xI.rt{uq".

O6uI ctcras 8. flpttctcraar 8: npor!. a-p Idttuy.u Haanon, aou. a-p Cre,qa CTarxoea, aoll.

a-p flralreH AHreaoe, AoII. A-p Pyurua Eaxaacxa, Aotr' a-p Coler.{auuo, rn. ac. a-p Ctauuutlp

Manoror, rn. ac. A-p,{tu"turtp EoNnloB, rJI. ac. a-p fropaaH Crpeucxu.

Heo6xoAnu 6poi sa noloxttreneH lr36op 5.

,fiueneH pe4:

l. Vqe6nn BbnPocu

2. KanposH BsnPocH

3. TerYuttt BtrrPocr

flo r.l or AHeBHH, pea 3a Hyxaara Ha KareApa ,,OpraHuuua xlruul" la n'ropu yve6eu

ceMecTsp ua yue6Hara 202012021r., psKoBoar4Ten xareApa npoip. A-p vtrut,l Haauon npe4loxn

ABaMa xoHopyBaHLI npefloaaBarelu sa la6oparopHlr ynpaxHeHnt no ,,OpzauuunQ xtLuus" u

,,Xttuun ua xosuemuuHume npodyrmu".

l1po$. A-p Vnu t Llsauos npeanox 3a xoHopyBaHe, 3a Bropl ceMeclap na yve6Hara

202012021 roAHHa cJIeAHUTe npenoaaBareJlH:

l. ra. ac. a-p MuHa MI'txafiaoga ToAoposa (YXT-flloeaua) - aonuHlare'rHo 30 qaca

,ra6opa, opuu ynpaxHeHur, OpraHuuna xurtlur, cneu. Euonozua u xur,tun;

2. ttzlop Ha xoHopyBan acI'IcreHT KtM KareApa ,,Oprauu'rua XI{MI'L" AoKT'

ilopdanxa flu,vumpoea Monaoea - 30 qaca la6oparopnu yflpaxHeHx', Xuuun ua

Ko 3n4 emusHum e np o dyxm u.



Peutesse: Kare4peuurr ctrer npe4nara ua @C:

1. ,{a rnacyna AonIJIHI,ITeJIHo 30 qaca ynpaxHeHl4t 3a AucqunnnHara ,,Opranlt'rua

xr,rMlrrl" Ha rn. ac. a-p MnHa To4opona.

2. ,{a rnacyaa 30 qaca ynp:DxHeHl,l, 3a AHclrHnJIuHara ,,Xuuua Ha Ko3T4emuvHume

npodyxmu" Ha aolcr. opaauxa Molloaa.

14.04.2021 r.

rp. [.rongue

flpo'roxo.nunr: ffi
(rr. ac. a-p A.




