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Organochlorine Pollutants in Fish from the Bulgarian Region of the Black Sea 

 

Mona Stancheva, Stanislava Georgieva, Lubomir Makedonski 

 

Medical University - Varna, Bulgaria 

 

ABSTRACT 

Introduction Persistent organochlorine pollutants (POPs) like polychlorinated biphenyls (PCBs) and DDT 

residues can still be a problem for the aquatic environment and the human health.  

Objectives The levels of DDTs and PCB congeners were determined in fish from the Bulgarian Black Sea 

coast.  

Method Four fish species with different feeding behavior: goby (Neogobius cephalargoides), sprat (Sprattus 

sprattus sulinus), horse mackerel (Trachurus Mediterraneus ponticus), shad (Alosa pontica pontica) were 

sampled from the Bulgarian Black Sea coast during 2007 – 2010. The DDTs and PCBs residues were 

measured in clean fish extracts by gas chromatography with mass detection.  

Results The main metabolite p,p’-DDE was the most frequently detected compound in all fish species and 

was present in much higher concentrations than the other DDTs (ranging from 119.32 to 1324.44 ng/g fat). 

PCBs were found in all fish species  at concentrations ranging between 135.1 ng/g fat in horse mackerel and 

990.8 ng/g fat in goby (calculated as the sum of 15 investigated congeners).  

Conclusions The levels of DDTs and PCBs in fish from Bulgarian Black Sea coast were comparable to those 

found in fish species from the Black Sea and from neighboring seas – the Marmara Sea, the Aegean Sea and 

the Mediterranean Sea.  
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РЕЗЮМЕ 

Определено е съдържанието на устойчиви органични замърсители – полихлорирани 

бифенили (ПХБ) и хлорорганични пестициди (ДДТ и метаболити) в черноморски риби във връзка с 

оценка на тяхната безопасност като храна. След предварително проучване на морския риболов и 

състоянието на пазара у нас са подбрани десет вида черноморски риби за изследване: кая, трицона, 

кефал, сафрид, карагъоз, чернокоп, паламуд, зарган, калкан, барбуна. Пробите за анализ са набирани 

от три района в периода 2007 – 2010г. 

Определени са концентрациите на следните конгенери ПХБ с номера по IUPAC: 28, 31, 52, 77, 

101, 105, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 170, 180, на базата, на които е определено общото 

съдържание на ПХБ в пробите и хлорорганични пестициди – ДДТ и метаболитите (ДДД и ДДЕ). 

Анализирани са 85 рибни проби, като всяка проба е определяна трикратно. За статистическата 

обработка и анализ на резултатите е използвана програмата SPSS 16. Приложени са следните 

тестове: за определяне вида на разпределението (Колмогоров – Смирнов), за определяне на 

статистическите параметри и сравняване на сериите резултати (Стюдент-Фишер). Резултатите са 

представени като средна аритметична и средна геометрична, отнесени за грам мазнина (ng/g fat) и 

за грам свежо тегло (ng/g ww). 

Резултатите показват, че в изследваните проби риби преобладават метаболитите DDЕ и 

DDD, което показва, че по-голямата част от използваното в миналото DDT се е метаболизирало и 

няма употреба на нови количества DDT в черноморски район на България. В заключение, 

резултатите от проведеното изследване показват, че замърсяването с РСВ и DDT в риби от 

българското крайбрежие на Черно море е по-ниско или съизмеримо в сравнение с резултати за 

риби от други региони на Черно море и съседни морета – Мраморно и Средиземно море. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Развитието на науката и технологиите в началото на миналия век доведе до 

производството на широка гама индустриални химикали, като пестициди, торове, лекарства, 

препарати за промишлено и битово потребление и др. Положителният ефект от 

използването им в световен мащаб е голям, както за индустрията и селското стопанство, 

така и за здравето на хората.  

 След тяхната масовата употреба, много учени проведоха широкомащабни 

епидемиологични и токсикологични изследвания, които категорично доказаха, че много от 

тези химикали и техни странични продукти, притежават висока токсичност, опасни са за 

околната среда и човека. Класически  пример в това отношение са хлорорганичните 

пестициди, използвани масово в селското стопанство през 60-те години на миналия век, 

които се оказаха силно токсични,  с голяма устойчивост и способност да се натрупват в 

живите организми. Установи се, че те променят биологичната стойност на хранителните 

продукти и предизвикват неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. 

Това доведе до въвеждане на забрана за производството и употребата им.  

 Аналогична e ситуацията и с полихлорираните бифенили (ПХБ), произведени в 

големи количества през периода 1950 – 1970г., широко използвани в различни области на 

индустрията, в последствие също забранени за производство и употреба. Въпреки 

забраната, те продължават да  попадат в околната среда, като източници са отработени 

масла, стари електрически съоръжения и домакински електроуреди, при горенето на 

отпадъци, където се образуват още по-токсичните и опасни диоксини и фурани. 

 Проблемът със замърсяването на околната среда с посочените и подобни на тях 

органични съединения, известни като устойчиви органични замърсители (УОЗ) е глобален и 

решения трябва да бъдат взети в световен мащаб. Това доведе до приемане на 

Стокхолмската конвенция през 2001г., която беше създадена с цел опазване здравето на 

хората и околната среда от въздействието на УОЗ. България подписва Конвенцията през 

2005г., Национален орган по изпълнението на задълженията по нея е Министерството на 

околната среда и водите.  

 Според Конвенцията, устойчивите органични замърсители притежават токсични 

свойства, трудно се разграждат, натрупват се в организмите и хранителната верига, 

пренасят се по въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през 

международните граници могат да се отлагат далече от мястото на тяхното изпускане, 

акумулират се в екосистемите. Първоначално в конвенцията са включени 12 замърсители, 

това са хлорорганични пестициди, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, а в 
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последствие още 10. Общото за всички УОЗ е това, че трайно замърсяват околната среда, 

по хранителната верига могат да попаднат в човешкия организъм, където се акумулират и 

да предизвикат тежки разстройства на имунната, репродуктивната  нервната системи и др. 

Това е причината и ООН чрез Програмата  за околна среда (UNEP) да предприеме 

интензивни действия за предотвратяване на тази заплаха.   

 Въпреки, че експозицията на човека с УОЗ и тежки метали може да се осъществи по 

различен начин, храната е основния източник за попадането им в  

организма на човека. Това са предимно храни от животински произход, богати на мазнини, 

където тези замърсители се натрупват.  

Редица учени определят рибите като един от най-подходящите биоиндикатори за 

оценка на замърсяването на околната среда,  не само поради факта, че водните басейни 

акумулират  в значителни количества УОЗ и тежки метали, но и поради бавното им 

разграждане в тъканите на рибите. Също така, определянето на УОЗ и токсични метали в 

рибите е много важно  за оценката на експозицията на населението и на здравния риск в 

даден район. Установено е, че основно чрез консумацията на риба, рибни продукти и други 

морски организми, тези замърсители попадат в човешкия организъм. Затова морската храна 

и най-вече рибите като храна, са с висок риск, поради високото си липидно съдържание, 

способността да натрупват тези замърсители и голямата консумация.  

Морската храна, особено рибата, е важен източник на хранителни вещества, които са 

в основата на балансираното хранене. Тя съдържа висококачествени протеини и липиди, 

които притежават  висока биологична стойност, а също така витамини и важни биогенни 

елементи. Рибните липиди се характеризират с по-ниски нива на наситени мастни киселини 

и по-високи на ненаситени. Те са основен източник на изключително важните за организма 

дълговерижни полиненаситени мастни киселини, между които са омега-3 и омега-6  

киселините. Тези незаменими за човешкия организъм киселини се доставят с храната, като 

основен източник са рибите и други морски храни. Те участват в изграждането на 

клетъчните мембрани, в синтеза на важните ейкозаноиди, които са свързани с регулирането 

на обмяната на веществата в клетките, кръвното налягане, както и стимулиране на имунния 

отговор. Доказано е, че омега киселините имат защитен ефект в превенцията на 

коронарната болест на сърцето и други сърдечносъдови заболявания, подпомагат 

дейността на мозъка, оказват влияние върху зрението, остеопорозата, различни видове рак, 

депресии и пр.        

И така, възниква въпроса за ползата и риска от използването на рибата като храна. 

Безспорно в най-голяма степен ползата е свързана с протеините и незаменимите 

полиненаситени мастни киселини, докато рискът – с различните замърсители, които рибите 

акумулират от околната среда, като в най-голяма степен това са УОЗ и тежките метали. От 
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гледна точка на здравето, рискът трябва да има приоритет и да бъде оценен. Тъй като, 

нашите черноморски риби не са изследвани за съдържание на УОЗ и тежки метали и не е 

правена оценка на риска, е разработена дисертацията.  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Определяне съдържанието на устойчиви органични замърсители – 

полихлорирани бифенили, ДДТ и тежки метали в черноморски риби, във връзка с 

тяхната безопасност като храна и за оценка на замърсяването на Черно море.  

 

Ще бъдат представени изследвания и резултати в следните три направления:  

 Определяне съдържанието на  ПХБ,  ДДТ и метаболити в различни видове 

черноморски риби  

 

 Определяне съдържанието на тежки метали в черноморски риби и някои 

мекотели  

 

 Оценка на безопасността и качеството на черноморските риби като храна 

 

Във всяко едно от посочените направления са разработени конкретни задачи. 
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Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in fish from Black Sea, 

Bulgaria 

Mona Stancheva, Stanislava Georgieva

, Lubomir Makedonski 

Department of Chemistry, Medical University - Varna, Marin Drinov 55, 9002 Varna, Bulgaria 

Abstract 
 

Persistent organochlorine pollutants (POPs) like polychlorinated biphenyls (PCBs) and DDT residues (DDTs) 

were determined in muscle tissue of four marine fish species: grey mullet (Mugil cephalus), bluefish 

(Pomatomus saltatrix), horse mackerel (Trachurus Mediterraneus ponticus) and bonito (Sarda sarda). The 

POPs were analysed in order to evaluate the status of pollution in Bulgarian Black Sea coastal area. The 

fifteen congeners of PCBs, p,p’-DDT and its metabolites p,p’-DDE and p,p’-DDD were determined by 

capillary gas chromatography system with mass spectrometry detection. ∑PCBs were found at 

concentrations ranging between 15.34 ng/g ww in horse mackerel and 23.88 ng/g ww in bluefish. TEQs of 

the 6 “dioxin–like” PCBs were found in the range from 0.07 to 0.15 pgTEQ/g ww and did not exceed the 

European limit of 6.5 pg TEQ/g ww. ∑DDTs were found from 51.61 to 171.36 ng/g ww in horse mackerel 

and bluefish, respectively. The levels of PCBs and DDTs were determined comparable to those found in fish 

species from other aquatic ecosystems. The sum of 6 indicator PCBs in all fish species did not exceed the 

European maximum limit. 

 

Keywords: PCBs; DDTs; TEQs; marine fish; Black Sea; Bulgaria 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА  ПО ХИМИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА 

 

І. АНОТАЦИЯ 

 

Обучението по химия се извършва в първи курс – първи и втори 

семестър.  

Учебният материал е съобразен с целите на един курс по Химия, 

предназначен за студенти по медицина. Усвояването на нови знания и по-

задълбоченото разглеждане на редица теоретични въпроси, е направено  във 

връзка с изучаването на други учебни дисциплини, като биохимия, физиология, 

фармакология и пр. 

Разглеждат се основни теоретични въпроси, свързани със строежа и 

свойствата на веществата, като особено място е отделено на основни групи 

органични съединения,  участващи в метаболизма на живите организми. 

Специално внимание  се обръща на  биологичната  активност на редица 

органични съединения, както и значението на някои от тях,  като градивни 

елементи на биополимерите.  

Съдържанието на учебния материал, включен в упражненията, е в пряка 

връзка с лекционния курс. Целта на упражненията е да се осмисли и допълни 

материала, представен в лекционния курс, както и студентите да придобият 

определени практически умения. Това се постига чрез семинари върху 

определени теоретични въпроси, извършване на практически упражнения, 

които илюстрират някои характерни химични свойства на веществата. 

Студентите се запознават с основни методи за анализ, използвани в 

аналитичната, органична химия и клиничната лаборатория.  

Проверката на знанията по химия се извършва чрез текущ контрол по 

време на семестъра и изпит след втория семестър. Текущият контрол включва 

тестове и контролни задачи.  

Изпитът е писмен и устен. Писменият изпит включва определен брой 

въпроси (25-30) и продължителност 4 часа. Устният изпит е върху писмената 

работа и допълнителни въпроси. Оценката от изпита се формира от писмения 

изпит, устния изпит и текущия контрол на студента по време на семестъра. 
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО СЕМЕСТРИ 

 

Семестър Седмици 
Часове 

седмично 

Часове 

всичко 
Теория Упражнения 

I 15 4 60 30 30 

II 15 3 45 30 15 

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ 

 

 

П Р О Г Р А М А 

на лекциите по Химия 

 за студенти от специалност Медицина на МУ – Варна 

 

О Б Щ А  Х И М И Я 

 

1. Значение на химията в обучението по медицина. Химия, околна среда и 
здраве. 
 

2. Природа на химичната връзка в кондензирани системи. 
Междумолекулни взаимодействия – същност, видове и значение. 
Водородна връзка. Значение на водородната връзка за структурата и 
свойствата на веществата. Други видове връзки с биологично значение. 

 

3. Разтвори. Колигативни свойства на разтворите. Закони на Раул. Дифузия 
и осмоза, биологично значение. Слаби и силни електролити. Активност на 
йоните и йонна сила. Значение на йонната сила. 

 

4. Представи за киселини и основи. Протолитична теория. Сила на 
протолитите – Ка и Кв. Фактори, от които задиси силата на протолитите. 
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Автопротолиза. Йонно произведение на водата. Водороден показател 
/рН/, значение. Методи за определяне на рН. 

 

5. Буфери. Уравнение на Хендерсон – Хаселбах. Буферен капацитет и 
буферни криви. Значение на буферите за живите организми и за 
лабораторната практика.  

 

6. Химична кинетика. Фактори, от които зависи скоростта на химичните 
процеси. Молекулност и порядък на реакциите. Кинетични уравнения на 
реакции от първи, втори и трети порядък. Графични зависимости. 

 

7. Зависимост на скоростта на химичните процеси от температурата. 
Активираща енергия. Уравнение на Арениус, приложение. Теория на 
преходното състояние. 

 

8. Катализа. Механизъм на действие на катализаторите: теория на 
хомогенната и хетерогенната катализа. Киселинно-основна катализа. 
Роля на катализаторите за жизнените процеси. Ензимна катализа. 
Уравнение на Михаелис – Ментен. 

 

9. Химично равновесие. Равновесни константи Кс и Ка. Температурна 
зависимост на равновесната константа. Равновесие в разтвори на 
електролити. Произведение на разтворимост. 

 

10.  Критерии за определяне посоката на протичане на химичните процеси. 
Връзка между равновесната константа и свободната енергия. 
Макроергични връзки. Спрегнати процеси. 

 

11.  Адсорбция,  механизъм на адсорбцията. Видове адсорбция. 
Адсорбционни изотерми. Приложение на адсорбционните процеси в 
медицината.  

 

12.  Окислително-редукционни процеси. Характеристика и основни понятия. 
Уравнение на Нернст. Скорост на окислително-редукционните процеси. 
Рекдокс-катализатори. Особености на биологичното окисление. 

 

13. Комплексни съединения. Видове комплексни съединения, строеж и 
изомерия. Химична връзка при комплексните съединения. Приложение и 
значение на комплексните съединения. Бионеорганична химия. 
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О Р Г А Н И Ч Н А  Х И М И Я 

 

14.  Химични връзки и електронни ефекти в молекулите на 
органичните съединения. Видове химични реакции и механизми в 
органичната химия. Структурна и генетична връзка между 
органичните съединения в биоматерията.  
 

15.  Въглеводороди и халогенопроизводни с медико-биологично 
значение. 

 

16.  Алкохоли, феноли и аминоалкохоли с медико-биологично 
значение. Характерни химични свойства. Представители. 

 

17.  Амини. Строеж на  мастни и ароматни амини. Химични свойства. 
Представители. 

 

18.  Сяра-съдържащи съединения с медико-биологично значение. 
Характерни химични свойства. Представители. 

 

19.  Алдехиди и кетони. Химични свойства: нуклеофилно 
присъединяване, окисление, дисмутация, алдолно 
присъединяване. Биологично важни представители. 

 

20.  Карбоксилни киселини – мастни и ароматни. Химични свойства. 
Нуклеофилно заместване. Механизъм на естерификацията. По-
важни представители на монокарбоксилни и дикарбоксилни 
киселини. 

 

21.  Ненаситени мастни киселини. По-важни химични свойства. 
Представители, трансмастни киселини и омега - киселини.  

 

22.  Функционални производни на киселините: киселинни халогениди, 
амиди, естери, анхидриди, нитрили. Свойства.  

23.  Мазнини и глицерофосфатиди. Строеж и биологично значение. 
 

24.  Въглеродна киселина и производни с медицинско значение. 
Сулфонамиди. Механизъм на действие. 
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25.  Субституирани карбоксилни киселини. Обща характеристика. 
Халогенирани киселини. Хидроксикарбоксилни киселини: млечна, 
ябълчена, винена, лимонена, салицилова. Алдехид- и 
кетокарбоксилни киселини. По-важни химични свойства. 
Биологично значение. 

 

26.  Аминокиселини. Класификация в зависимост от вида на радикала. 
Строеж и изомерия. Химични свойства. Киселинно-основни 
свойства, титрувални криви. 

 

27.  Пептиди. Строеж и свойства. Глутатион. 
 

28.  Обща характеристика на хетероциклените съединения.  
Хетероциклени съединения с един хетероатом: група на пирол, 

природни пиролови багрила, група на индол, група на пиридин. 

  

29.  Хетероциклени съединения с два хетероатома. Група на пиразол и 
имидазол. Група на пиримидин – пиримидинови бази, 
барбитурова киселина, барбитурати. Група на пурин, пуринови 
алкалоиди.  
 

30.  Алкалоиди – обща характеристика, биологично значение, 
представители. 

 

31.  Въглехидрати – класификация. Строеж на глюкоза, фруктоза, 
рибоза. Оптична изомерия, диастериоизомери, аномери и 
епимери. Представители: глюкоза, фруктоза, маноза, галактоза, 
рибоза и дезоксирибоза. Витамин С. 

 

32.  Химични свойства на монозахариди. Реакции на карбонилната 
група – присъединителни реакции, окисление и редукция. Реакции 
на хидроксилните групи – естерификация, взаимодействие с 
основи. Ферментация. 

 

33.  Полизахариди. Дизахариди – строеж на захароза, малтоза, 
лактоза. Химични свойства на дизахариди, редуциращи и 
нередуциращи дизахариди.  
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34.  Хомополизахариди – нишесте и гликоген. Хетерополизахариди, 
обща характеристика и представители.  

 

35.  Нуклеозиди и нуклеотиди. Строеж на нуклеиновите киселини. 
 

36.  Липиди. Класификация на  липидите. Фосфолипиди – 
глицерофосфатиди, свинголипиди, гликолипиди. Строеж, свойства, 
биологично значение и представители.  

37.  Липидоподобни - терпени и каротени – строеж и представители. 
Биологично значение. 
 

38.  Стероиди – строеж и биологична активност. Представители: 
стероли, жлъчни киселини, полови хормони.  

 

39.  Витамини. Мастноразтворими витамини. Антиоксидантни 
свойства. 

 

40.  Макро- и микронутриенти,  биологично активни вещества в храни. 
Енергийна стойност на храните.  

 

41.  Инструментални методи за анализ. Потенциометрия. 
Спектрофотометрия. Атомно - абсорбционна спектрофотометрия. 

 

42.  Хроматографски методи за анализ. Видове хроматография: 
колонна, тънкослойна, газова и течна. 

   

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Учебник по ХИМИЯ за студенти по медицина  
      доц. инж. Емил Рачин, Изд. ВМИ – Плевен 2003 

2. Учебник по ХИМИЯ за студенти по медицина и стоматология, 
      под редакцията на проф. Ст. Робев,  Изд. АРСО, София, 1996 

3. ХИМИЯ, учебник за студенти по медицина и стоматология 
     Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 

     Изд. Наука и изкуство, София, 1983 и следващите издания.  
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4. Ръководство за практически упражнения по ХИМИЯ за студенти 
     по   медицина и    стоматология. Изд. Наука и изкуство, София,  

    1989 

    Ал. Алексиев, Л. Дамянова, Б. Чемишев, М. Станчева, Е. Балтова 

5. Лекционен курс по химия 
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П Р О Г Р А М А 

 

за упражненията по Химия  на студентите от специалност Медицина 

  

     І семестър  

№ 

Тема Брой 

учебни 

часове 

1. Правила за работа в химическа лаборатория. Концентрация 

на разтворите. Решаване на задачи. 

2 

2. Концентрация на разтворите.  

Моларна и нормална концентрация. Решаване на задачи. 

2 

3. Семинар върху колигативни свойства на разтворите: парно 

налягане, температура на кипене и замръзване, осмоза и 

осмотично налягане. 

2 

4. Водороден показател (рН). Методи за определяне на рН. 

Буфери. Свойства на буферите. 

2 

5. Буфери. Уравнение на Хендерсон-Хаселбах. Изчисляване рН 

на буфери. Буферна крива. Приготвяне на буферни разтвори. 

2 

6. Контролно върху колигативни свойства на разтвори, рН и 

буфери. 

2 

7. Качествен анализ. Качествен анализ на някои катиони и 

аниони с биологично значение. 

2 

8. Количествен анализ.Обемен анализ. Техника на титруване. 

Киселинно-основен обемен анализ. 

2 
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9. Инструментални методи за анализ. Спектрофотометрия. 2 

10. Химична кинетика. Молекулност и порядък на химичните 

реакции. Опитно определяне порядъка на химична реакция. 

2 

11. Контролно върху обемен анализ, спектрофотометрия и 

химична кинетика. 

2 

12. Опитно представяне на химичните свойства на алкохоли и 

феноли, алдехиди и кетони. 

2 

13. Семинар върху карбоксилни киселини и функционални  

производни на киселините. Мазнини и глицерофосфатиди. 

Биологично значение. 

2 

14. Хроматография. Принцип на метода. 

Видове хроматография  –  колонна, хартиена и йонообменна. 

2 

15. Комплексни съединения. Приложения. Бионеорганична 

химия. Семинар. 

2 

 

Упражненията са по 2 учебни часа, всяка седмица. 

 

ІІ семестър 

 

№ 

Тема Брой 

учебни 

часове 

1. Аминокиселини – строеж, класификация и  химични 

свойства. Построяване на титрувална крива. 

2 

2. Семинар върху субституирани карбоксилни киселини: 

хидроксикарбоксилни, алдехид- и кетокарбоксилни 

киселини. Оптична изомерия.  

2 
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 Ф А К У Л Т Е Т  по  Ф А Р М А Ц И Я 

Утвърдена с Протокол на ФС № 8  от 21.05.2013 г. 

 

Утвърждавам: 

ДЕКАН 

                                                                                                 /Доц. Д. Иванова, дб/ 

УЧЕБНА   ПРОГРАМА 

по задължителната дисциплина “Аналитична химия “ 
включена в учебния план на специалност  “ФАРМАЦИЯ” 
за студентите от  II-ри курс, 
придобиващи образователно-квалификационна степен  “магистър” 
с професионална квалификация  “магистър-фармацевт” 

Вид на занятията Семестър Хорариум-часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІІ  

ІV 

2 

1 

 45 

    

Практически упражнения ІІІ  

 ІV 

3 

2 

 75 

    

Общо часа  ІІІ 

ІV 

5 

3 

120 

    

Форми на контрол Текущ контрол 

Колоквиум 

 Семестриален 

изпит 

Кредити  ( ECTS )     

Варна, 2013 
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ІІ. Анотация 

Курсът по аналитична химия има за цел да запознае студентите с 

класическите и съвременните методи за качествен и количествен анализ.  

В теоретичната част се разглеждат равновесните процеси в 

хомогенна и хетерогенна среда. Задълбочено са представени киселинно-

основните равновесия във водна и неводна среда, процесите на 

разтваряне и утаяване, както и комплексообразувателните и окислително-

редукционните процеси. 

В лекционният курс са представени   видовете  количествения  

анализ,като основно място е отделено на различните видове обемен 

анализ – киселинно-основен, окислително-редукционен, 

комплексонометрия и утаечен анализ. Особено внимание е отделено на 

инструменталните методи за анализ, които имат първостепенно значение 

при анализ на лекарствените средства, както и прилаганите  методи за 

разтваряне, разделяне и концентриране в аналитичната химия.  

Практическите занятия включват: систематика и качествен анализ 

на йони в разтвор, класически количествени методи за анализ и 

съвременни инструментални методи, като: потенциометрия, 

спектрофотометрия, различни видове хроматография  и други. Обсъждат 

се етапите на аналитичното изследване: подготовка на пробата за анализ, 

избор на аналитичен метод, изпълнение на аналитична задача, 

представяне и интерпретация на резултатите от анализа. Студентите 

разработват индивидуални аналитични задачи и представят  резултатите 

от анализа. 

 През  семестрите се провежда текущ контрол на всяко упражнение, 

както и четири контролни, по две на семестър.Курсът по аналитична химия 

завършва с изпит, който е писмен и устен, В крайната оценка се отчитат и 

оценките от текущия контрол по време на семестъра.   

 

ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

  ЛЕКЦИИ 

  І семестър 

№ Тема Брой 

учебни 

часове 

1 Предмет и задачи на аналитичната химия и на фармацевтичния 2 
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анализ. Основни принципи на качествения и количествен анализ.  

Качествен анализ. Аналитични реакции - основни характеристики. 

Аналитични  групи на катиони и аниони. 

2 Разтвори на електролити и неелектролити. Равновесие в разтвори на 

електролити.  Коефициент на активност, йонна сила, приложение. 

Равновесие при малко разтворими съединения. Произведение на 

разтворимост, превръщане на една утайка в друга.Значение. 

 

 

3  

3 Представи за киселини и основи. Протолитична теория на Брьонстед-

Лаури. Сила на протолитите, протолизни константи. Фактори, от 

които зависи силата на протолитите. Водороден показател, методи 

за определяне. 

1  

4 Буферни разтвори. Свойства на буферите. Уравнение на Хендерсон-

Хаселбах. Буферни криви. Буферен капацитет. Биологично значение 

и приложение на буферите. 

2 

  

5 Количествен анализ. Видове   количествения анализ.  

Обемен анализ - същност и  класификация. Основни изисквания към 

реакциите, използвани в обемния анализ. Изчисления в обемния 

анализ. 

Стандартни разтвори, титроустановители, мерителни съдове. 

2 

6 Киселинно-основен обемен анализ. Титруване на силни и слаби 

протолити. Титрувални криви. Киселинно-основни индикатори, 

избор на индикатор. 

2 

7 Комплексни съединения. Строеж на комплексните съединения. 

Видове комплексни съединения. Стабилност на комплексите 

съединения, стабилитетни константи. Фактори, от които зависи 

стабилността на комплексите. Условна стабилитетна константа.  

2 

8 
Комплексонометрия. Същност на метода.  Комплексони. Метални 

комплекси с ЕДТА – състав, структура и стабилност. Криви на 

титруване. Металохромни индикатори. Титруване на метални йони, 

влияние на рН. Приложение във фармацевтичната практика. 

2 

9 Окислително-редукционни процеси. Уравнение на Нернст. 

Стандартен и условен редокспотенциал. Фактори, от които зависят 

2 
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редокспотенциалите. Посока на окислително-редукционните 

процеси.  

10 Окислително-редукционен обемен анализ. Същност и  

класификация.  Перманганометрия. Приложение.  

Йодометрия – специфични изисквания. Приложение. 

Окислително-редукционно титруване в неводна среда. 

2 

11 Киселинно основни равновесия в неводни среди.  

Класификация  на разтворителите. Автопротолиза и автопротолизна 

константа. Определяне на pH в неводни среди.  

Киселинно - основно титруване в неводна среда. Особености. 

Приложение в анализа на фармацевтични препарати. 

2 

12 Разтваряне на твърди вещества и утаяване. Фактори, определящи 

разтворимостта на утайките.  

Утаечно титруване. Криви на титруване. Определяне на 

еквивалентния момент, абсорбционни индикатори. Приложение. 

2  

13 Тегловен анализ. Утаечна и тегловна форма. Процеси, водещи до 

онечистване на утайките. Условия за получаване на чисти утайки и 

тегловни форми със строго дефиниран състав. Предимства и 

недостатъци на тегловния анализ. 

2  

14 Адсорбция – същност. Физична и химична адсорбция. Адсорбционни 

изотерми. Приложение на адсорбционните процеси.  

2  

15 Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ. 

Екстракционни методи – течно-течна и твърдофазна екстракция. 

Екстракция на органични съединения, многостепенна екстракция. 

Маскиране в количествения анализ. 

2  

                               Първи семестър  30 часа 
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Втори семестър  

№ Тема Брой 

учебни 

часове 

1. Инструментални методи за анализ.  

Електрохимични методи за анализ. Потенциометрия. 

Видове електроди – индикаторни и сравнителни, йон-селективни 

и индеферентни. Стъклен електрод. Потенциометрично 

определяне на pH. Потенциометрично титруване.  

 

 

2  

2. Спектрални методи за анализ.  

Приложение на молекулните спектри в аналитичната химия – 

закон на Буге, Ламбер и Беер. Спектрофотометрия – апаратура. 

Приложение на закона на Буге, Ламбер и Беер в практиката. 

Метод на стандартната права. 

2 

3. Атомно-емисионна и атомно-абсорбционна спектроскопия. 

Приложения на ААС и ICP.  

Флуоресцентен анализ. Приложения. 

2 

4. Хроматографски методи за анализ. Класификация на 

хроматографските методи. Видове хроматография.  

2 

5. Газова хроматография. Приложение в аналитичната практика. 

Масспектроскопия. Принцип на метода.    Методи на йонизация. 

Качествен и количествен масспектрален анализ. 

2 

6. Течна хроматография. Течна хроматография при високо налягане 

(HPLC). Приложение в аналитичната практика. 

2 

7. Статистически методи за обработка на резултатите от анализа    

– средна стойност, възпроизводимост на резултатите, 

доверителен интервал. Верифициране и валидиране на 

аналитичните методи. 

2 

8. Разработване на аналитична процедура – принципи, етапи.  1  

                   Лекции втори семестър    15 ч 
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Упражнения 

   І семестър  

 

   № 

Тема                     Брой 

учебни 

часове 

1. Правила за работа в химическа лаборатория. Техники в 

аналитичната химия – лабораторна стъклария, основни 

операции. Разтвори – разреждане на разтвори, утаяване и 

прекристализация. Концентрации на разтвори. 

3 

 

 

2. Качествен анализ. Класификация на катионите в аналитични 

групи. Аналитични реакции на І-ва група катиони; системен 

ход. 

3 

3. Катиони от втора и трета аналитични групи - групови 

утаители, качествени реакции за катиони от двете 

аналитични групи. 

3 

  

4. Катиони от четвърта и пета аналитични групи – провеждане 
на качествени реакции за катионите от двете групи. 

3 

5. Класификация на анионите по аналитични групи. Качествени 
реакции на някои аниони с биологично значение. Анализ на 
разтвор, съдържащ различни аниони. 

3 

6. Протолитична теория. Сила на протолитите – Ка и Кb. 

Водороден показател (рН). Методи за определяне. Буферни 

разтвори, буферни криви, буферен капацитет. Приготвяне на 

буферни разтвори и определяне на рН стойността им. 

3  

7. Контролна задача върху качествен анализ, рН и буфери.  

Количествен анализ. Обемен анализ – същност, видове. 

Стандартни разтвори и изчисления в обемния анализ. 

3  

8. Киселинно-основен обемен анализ – стандартни разтвори, 

киселинно-основни индикатори. Титрувални криви.  

Титруване на силни протолити.  

3  

9. Киселинно-основен обемен анализ. Титрувални криви. 3  
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Титруване на слаби протолити и полипротонни киселини. 

Определяне на адреналин във фармацевтична субстанция.  

10. Комплексометричен обемен анализ. Титрувални криви. 

Стандартни разтвори, металохромни индикатори. Титруване 

на метални йони с комплексон ІІІ. Титруване на магнезиев 

аспартат (Mg-aspartate) и калциев глюконат (Ca-gluconate).  

3  

11. Окислително-редукционен обемен анализ – видове. Перман-

ганометрия - особености на перманганометричното 

титруване. Определяне концентрацията на оксалова 

киселина; определяне процентно съдържание на водороден 

пероксид в перхидрол. 

3  

12.  Контролна задача върху обемен анализ и концентрации на 

разтвори. 
3 

13. Окислително-редукционен обемен анализ. Йодометрия – 

същност на йодометричните определяния, използвани 

стандартни разтвори и индикатори. Определяне 

количеството на витамин С във фармацевтични препарати, 

количествено определяне на глюкоза. 

3  

14. Киселинно-основно титруване в неводна среда – принцип, 

използвани разтвори и приложения. Титруване на  бензоена 

киселина и хлорпромазин хидрохлорид в метанолова среда. 

3  

15. Тегловен анализ.  3  

  

                               Първи семестър     45  часа 

 ІІ семестър  

№ Тема Брой 

учебни 

часове 

1. Методи за подготовка на пробите за анализ. Разтваряне, 

концентриране и разделяне. Екстракционни методи. 

Течно/течна екстракция. Определяне на токсични елементи в 

захароза. Отделяне и доказване на водо- и мастно 

разтворими витамини в мултивитаминна таблетка. 

 

 

2  
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2. Електрохимични методи за анализ - видове. Потенциометрия 

– основен закон, използвани електроди, потенциометрично 

титруване. Определяне на рКа на слаба едноосновна 

киселина. 

2  

3. Потенциометрия – провеждане на титруване на 

полипротонна (фосфорна) киселина. Построяване на 

експериментална титрувална крива на фосфорна киселина – 

области с буферно действие и еквивалентни моменти. 

2 

4. Спектрофотометрия – същност. Основен закон, 

абсорбционен абсорбционен спектър, метод на стандартната 

права. Определяне концентрацията на салицилова киселина.  

2 

  

5. Приложение на спектрофотометрията за анализ на 

фармацевтични субстанции. Спектрофотометрично 

определяне на витамин В12. 

2 

6. Приложение на спектрофотометрията за анализ на разтвори, 

съдържащи повече компоненти. Определяне на акрифлавин и 

метиленово синьо в общ разтвор. 

2 

7. Колоквиум върху: методи за пробоподготовка, 

потенциометрия и и спектрофотометрия. 
2  

8. Хроматография – същност и видове. Принцип на колонна, 

хартиена и тънкослойна хроматография. Анализ на 

хранителни багрила по метода на тънкослойната 

хроматография. Разделяне на Cu2+ и Fe3+ йони по метода на 

кръговата хартиена хроматография. Разделяне на екстракт от 

зелени растения по метода на колонната хроматография. 

2  

9. Съвременни хроматографски методи. Газова хроматография 

–принцип на метода, хроматографска система с 

масдетекция. Приложения на газовата хроматография. 

2  

10. Високоефективна течна хроматография – принцип на метода. 

Устройство на течно-хроматографска система с UV и FL  - 

детектори. Приложения. Определяне на кофеин в различни 

проби. 

2  

11. Приложение на високоефективната течна хроматография – 

анализ на витамини в различни проби.  

2  
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12. Колоквиум върху хроматографски методи за качествен и 

количествен анализ. 

2  

13. Атомно-абсорбционна спектрометрия – същност на метода, 

основни етапи на анализа, устройство на атомно-

абсорбционен спектрометър. Приложения на ААС.  

2  

14. Обработка и представяне на експериментални резултати. 

Грешки при измерванията. Статистическа обработка на 

резултатите. Представяне на експерименталните данни – 

таблично, графично и начини на записване. 

2  

15. Принцип на добрата лабораторна практика. Контрол на 

качеството – калибриране на измерването и референтни 

материали. Валидиране на метод. 

2  

                                          Втори семестър     30 часа 
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Утвърждавам:  

 
РЕКТОР 

                                                                                       /проф. д-р А. Клисарова, дмн/ 
            
           ДИРЕКТОР: 
           /доц. Хр. Ганчев, дм/ 

 

 

УЧЕБНА   ПРОГРАМА 

по дисциплината :             “ Аналитична химия “ 

включена в учебния план на специалност:  “Помощник – фармацевт” 

за студентите от    І курс 

 

Вид на занятията Семестър Хорариум-часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции ІІ 

 

1 

 

 15 

Семинарни 

упражнения 

   

Практически 

упражнения 

 

ІІ  

  

 

2 

 

 

 30 

Общо часа   

 

 

 

45 

Форми на контрол Текущ контрол 

Контролни 

 Семестриален 

изпит 

Кредити  ( ECTS )     

 
 

Варна, 2008 
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ІІ. Анотация 

 

Курсът по аналитична химия има за цел да запознае студентите с 
класическите и съвременните методи за качествен и количествен анализ.  

В теоретичната част се разглеждат равновесните процеси в 
хомогенна и хетерогенна среда. Задълбочено са представени киселинно-
основните равновесия, процесите на разтваряне и утаяване, както и 
комплексообразувателните и окислително-редукционните процеси. 

В лекционният курс са представени   видовете  количествения  
анализ,като основно място е отделено на различните видове обемен 
анализ – киселинно-основен, окислително-редукционен, 
комплексонометрия.  

 Особено внимание е отделено на физикохимичните методи за 
анализ, които имат първостепенно значение при анализ на лекарствените 
средства, както и прилаганите  методи за разтваряне, разделяне и 
концентриране в аналитичната химия.  

Практическите занятия включват: систематика и качествен анализ 

на йони в разтвор, класически количествени методи за анализ и 

съвременни физико-химични методи. Обсъждат се етапите на 

аналитичното изследване: подготовка на пробата за анализ, избор на 

аналитичен метод, изпълнение на аналитична задача, представяне и 

интерпретация на резултатите от анализа. Предвидено е разработване на 

индивидуални аналитични задачи и представяне на резултатите от 

анализа. 
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П Р О Г Р А М А 

за лекции и упражнения по аналитична  химия  

 на специалност “Помощник фармацевти” 

летен семестър 

 

  ЛЕКЦИИ – 16 часа 

 

 

 

№ 

Тема Брой 

учебни 

часове 

1 Предмет и задачи на аналитичната химия. Основни принципи на 

качествения и количествен анализ. 

Качествен анализ. Аналитични реакции - основни характеристики. 

Предварителен и системен качествен анализ. Качествен анализ на 

катиони и аниони. Произведение на разтворимост. 

2 

2 Количествен анализ. Видове   количествен анализ.  

Обемен анализ - същност. Изчисления.  

Киселинно-основен обемен анализ. Титрувални криви. Киселинно-

основни индикатори. Приложения. 

 

 

2 

3 Окислително-редукционни процеси в химичния анализ. 

Окислително-редукционен обемен анализ. Перманганометрия. 

Йодометрия. Приложения.  

2 

4 Комплексни съединения. Видове лиганди. Стабилност на 

комплексните съединения. Стабилитетни константи 

Комплексонометрия. Металохромни индикатори.Титруване на 

метални йони, влияние на рН. 

2 

5 Физико-химични методи за анализ. 2 
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Потенциометрия. Потенциометрично определяне на pH. 

Потенциометрично титруване.  

6 Спектрофотометрия. Приложение на молекулните спектри в 

аналитичната химия – закон на Буге, Ламбер и Беер.  

Атомно-абсорбционен анализ. Приложение. 

2 

7 Хроматографски методи за анализ. Видове хроматография. Газова и 

течна хроматография. Приложение в аналитичната практика. 

2 

8 Контролно върху хроматография и спектрофотометрия. 2 

9  Обработка на резултатите от анализа.Систематични и случайни 

грешки. Валидиране на метода за анализ. 

Статистическа обработка на резултатите от анализа. 

2 

 

УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа 

 

Сед-

мица ТЕМА 

I.  

Правила за работа в химическа лаборатория. 

Техники в аналитичната химия.  

II.  

Качествен анализ на катиони. Аналитични групи. Анализ на катиони  с 

биологично значение. 

III.  

Системен ход на първа група катиони.  

Качествен анализ на  аниони. Приложение на качествения анализ в 

медицинската практика. 

IV.  

Количествен анализ. Обемен анализ. Стандартни разтвори и техника на 

титруване. Индикатори. Изчисления в обемния анализ. 
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V.  

Киселинно-основен обемен анализ. Титрувални криви. Титруване на силни 

киселини и силни основи. 

VI.  

Окислително-редукционен обемен анализ.  

Перманганометрия. Йодометрия. 

VII.  

Комплексонометричен обемен анализ. Определяне концентрацията на 

Мg2+ и Са2+ при титруване с ЕДТА. 

VIII.  
Контролно упражнение върху обемен анализ. 

IX.  

Инструментални методи за анализ. 

Спектрофотометрия. Метод на стандартната права.  

Определяне концентрацията на салицилова киселина. 

X.  

Спектрофотометрия - приложения. Определяне концентрацията  на 

метални йони и на витамини. 

XI.  
Потенциометрия. Потенциометрично определяне на рН. 

Потенциометрично титруване. 

XII.  
Атомно - абсорбционна спектрофотометрия. Принцип на метода. 

Приложение. 

XIII.  
Хроматография. Видове хроматография. Принцип на  хартиената  и на 

тънкослойната хроматография  

XIV.  
Хроматография – газова и течна.Приложение. 

XV.   Течна хроматография. Приложение. 

Упражненията са по 2 учебни часа.   

Изготвил програмата:     

     доц. М. Станчева, дх 
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Ф А К У Л Т Е Т  по  Ф А Р М А Ц И Я 

 

 

                                       Утвърдена с Протокол на ФС №13 от 17.05.2011 г.     

Утвърждавам: 

Декан: 

/доц. Д. Димитров, дм/ 

 

УЧЕБНА   ПРОГРАМА 

по избираeмата дисциплина :  “ Състав и безопасност на храни “ 

включена в учебния план на специалност:  “ФАРМАЦИЯ” 

за студентите от    І - ІV  курс,  

придобиващи образователно-квалификационна степен “магистър” 

с професионална квалификация “ магистър - фармацевт” 

 

Вид на занятията Семестър Хорариум-часа 

седмично 

Хорариум-часа 

Общо 

Лекции * 2 

 

 30 

Семинарни 

упражнения 

   

Практически 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Общо часа    30 

Форми на контрол Текущ контрол 

 

 изпит 

Кредити  ( ECTS ) - 2    

 

Варна, 2012 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 “СЪТАВ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИ” – СИД  

 

 

      А. АНОТАЦИЯ 

 

 

 Целта на настоящия курс е да представи съвременна научна 

информация за състав и безопастност на храни. Храната има не само 

хранителен и енергиен потенциал, но и силата и разнообразието на 

биологично-активните вещества съдържащи се в нея.  

 В курсът се разглеждат основните макро- и микронутриенти, 

минерални вещества и биологично активни съединения съдържащи се в 

храните. Биологично активните съединения оказват позитивно или 

негативно въздействие върху физиологичната и клетъчната активност, 

отразяваща се върху здравето на човека. Храните съдържат голямо 

многообразие на биологично активни вещества но в малки концентрации. 

 Основно място в курса е отделено на   витамините – химия, биологично 

значение, безопастност, съдържание в храни. Студентите ще бъдат запознати 

със съвременни методи за анализ на мастни киселини, витамини и други 

биологично активни вещества.   
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     Б. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО СЕМЕСТРИ 

Семестър Седмици Часове 
седмично 

Часове 
всичко 

Теория Упражнени
я 

 15 2 30 30  

 

Лекционен курс 

 

1. Състав на храните. Макронутриенти и микронутриенти. 
Биологично активни съединения  и канцерогени. Енергиина 
стоиност на храните.  

 

2. Въглехидрати – видове. Съдържание на въглехидрати в различни 
видове храни. Здравен риск при повишена консумация на 
въглехидрати. 

 

3. Липиди – видове.  Мазнини, глицерофосфатиди и гликолипиди. 
Холестерол – видове. Здравен риск при повишена консумация на 
храни богати на мазнини.  

 

4. Висши мастни киселини – наситени и ненаситени. Омега – 
киселини. Конюгирана линолова киселина. 
Транс-масни киселини – влияние върху човешкия организъм. Нови 

технологии за намаляване на съдържанието им. 

 

5. Аминокиселини. Белтъчни вещества. Съдържание на белтъчни 
вещества в различни видове храни. Биологична значение. 

 

6. Минерални вещества – макро- и микроелементи. Съдържание  в 
различни видове храни. Биологична значение. Водно съдържание 
на харните. 

 

7. Витамини. Въведение във витаминологията. Мастно разтворими 
витамини. Витамин А – химия, биологично значение, 
безопастност, съдържание в различни видове храни. 
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8. Витамин Е и Витамин Д - химия, биологично значение, 
безопастност, съдържание в храни.  

 

9. Водно - разтворими витамини. Витамин С – химия, биологично 
значение, безопастност, съдържание в храни. Витамини 
антиоксиданти. 

 

10. Витамини от групата на В (  В1, В2, ниацин, В6, В12, фолиева 
киселина, биотин) - химия, биологично значение, безопастност, 
съдържание в храни.  
Методи за определяне на  водно разтворими витамини. 

 

11. Биологичноактивни съединения в храни – терминология, 
класификация, безопастност. Примери за биологичнаактивни 
храни. 

 

12. Каротеноиди – класификация, биологична роля, съдържание в 
храни. Методи за определяне. 

 

13. Флавоноиди – класификация, биологична роля, съдържание в 
храни. Методи за определяне.  

 

14. Хранителни добавки. 
 

15. Законодателство в областта на храните. 
 

 

Лекциите са по два 2 учебни часа. 

 

Практически упражнения 

 

 

1. Газ – хроматографски анализ за определяне на мастни киселини   
в черноморски риби. – 6 часа 
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2. HPLC анализ на витамини. – 6 часа 
 

3. Атомно-абсорбционен анализ на тежки метали в храни. – 3 часа 
 

 

Изготвили програмата:  

доц. М. Станчева 
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Медицински университет  

“Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна 

Медицински колеж  

Варна 

Утвърждавам: 

                                      Директор: 

                                                                    /Доц. д-р Хр. Ганчев, дмн/ 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

по 

ОРГАНИЧНА, НЕОРГАНИЧНА И АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

 

Специалност: “Медицински лаборант” 
Образователно-квалификационна степен: “професионален бакалавър” 

Хорариум: общо 105 часа  лекции, 45 часа, упражнения 60 часа 

Семестър в който се провежда преподаването: І-ви
 и ІІ

-ри
 

Семестър в който се провежда изпитът: І-ви
 и ІІ

-ри
 

 

Преподаватели: доц. Любомир Македонски, д-р хн 

       доц.  Мона Станчева, д-р хн 
 

 
 

Варна, 2008 
 
 
 



128 

 

АНОТАЦИЯ:  

 

 ОРГАНИЧНА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 

 Основната цел на обучението на медицински лаборанти по органична и 

неорганична химия е усвояване на знания за рН, колоидни и буферни разтвори и 

тяхното приложение в лабораторната диагностика. Студентите трябва да 

придобият умения за приготвяне на разтвори с определена процентна, моларна и 

нормална концентрация, които ще са им необходими като специалисти при 

изследванията в клинична, микробиологична, хистологична и други лаборатории. 

Студентите трябва да усвояват знания за строежа и свойствата на съединения, 

които се определят в клиничната лаборатория: триацилглицероли, фосфолипиди, 

стероли, полови хормони, карбонилни съединения, пурини, белтъци, 

аминокиселини, въглехидрати, хемоглобин, билирубин и други. 

 Основните задачи на обучението по обща и органична химия са: 

 Овладяване на система от обобщени знания по обща и органична 

химия, 

 Развиване на аналитично мислене и способност за прилагане на 

придобитите знания в лабораторната диагностика 

 Усвояване на практически навици и умения за клиничната практика 

Обучението по органична и неорганична химия се провежда през I-ви 

семестър и включва теоретично обучение – лекции и упражнения. 

Контролът и оценката на придобитите знания се осъществява чрез тестове, 

контролни работи, задачи върху приготвяне на разтвори, определяне на рН-

стойности. Обучението по органична и неорганична химия завършва с изпит. 

 

АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

Основната цел на обучението на медицински лаборанти по аналитична 

химия е запознаване на студентите с методите на качествения и количествения 

анализ в клиничната лаборатория. 

Програмата предвижда изучаване на най-важните аналитични реакции за 

доказване на катиони и аниони. Теоретичните въпроси за усвояване на материала 

се изучават в курса по обща химия, който предхожда обучението по аналитична 

химия. 

Форми на обучение: лекции и учебни упражнения. Методи на обучение: 

лекционно изложение, семинари, онагледяване чрез таблици, извършване на 

опити, демонстрации, проблемност чрез поставяне на самостоятелни задачи. 

Контролът и оценката на знанията се осъществяват текущо чрез 

предварителен контрол на учебни упражнения, чрез тестове, контролни работи и 

други. 

Обучението по аналитична химия завършва с изпит. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО СЕМЕСТРИ: 

 

 

Семестър 

 

Всичко 

часове 

От тях Часове 

седмично 
теория упражнения 

зимен 60 30 30 4 

летен 45 15 30 3 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за лекции и упражнения по неорганична и органична  химия  

 на специалност “Медицински лаборанти” 

зимен семестър 

 

 ЛЕКЦИИ – 30 ч. 

 

Седмица Тема 
Брой 

часове 

1 Разтвори. Механизъм на разтварянето. 

Колигативни свойства на разтворите. 

Неелектролити и електролити. 
 

2 

2 Представи за киселини и основи. Протолитична теория. 

Автопротолиза.Йонно произведение на водата. 

 

2 

3 Водороден показател (рН). Методи за определяне на рН. 

Буфери. Уравнение на Хендерсон-Хаселбах. 

 

2 
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4 Колоидни разтвори. Строеж и свойства. Разтвори на 

високомолекулни съединения. 

 

2 

5 Окислително-редукционни процеси. Характеристика и 

основни понятия. Уравнение на Нернст. Скорост на 

окислително-редукционните процеси. Редокс-

катализатори. Особености на биологичното окисление. 

 

2 

6 Комплексни съединения. Строеж. Видове. Приложение и 

медицинско значение на комплексните съединения. 

2 

7 Въглеводороди – наситени и ненаситени. Строеж, 

физични и химични свойства. Представители. 

2 

8 Арени – бензен и хомолози. Строеж, изомерия, физични и 

химични свойства. Представители 

2 

9 Хидроксилни производни на въглеводородите – 

едновалентни и многовалентни алкохоли и феноли. 

2 

10 Алдехиди и кетони. Химични свойства: нуклеофилно 

присъединяване, окисление, дисмутация, алдолно 

присъединяване. Биологично важни представители. 
 

2 

11 Карбоксилни киселини – моно- и дикарбоксилни, 

наситени и ненаситени, мастни и ароматни. Химични 

свойства. Хидроксикарбоксилни киселини: млечна, 

ябълчена, винена, лимонена, салицилова. Биологично 

значение. 

2 

12 Въглехидрати. Монозахариди – строеж и химични 

свойства. Представители: глюкоза, фруктоза, маноза, 

лактоза, рибоза и дезоксирибоза. Витамин С. 

Полизахариди. Дизахариди – редуциращи и 

нередуциращи. 

2 

13 Аминокиселини. Строеж, изомерия и свойства. Белтъци. 2 

14  Хетероциклени съединения с един хетероатом: група на 

пирола,    природни пиролови багрила, група на индола, 

2 
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група на пиридина 

15 Хетероциклени съединения  с два хетероатома: група на 

пиразола и имидазола, група на пиримидина, група на 

пурина. Стероли. Полови хормони. 

2 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ – 30 ч. 

 

Седмица 
Тема 

Брой 

часове 

I 

Правила за работа в химическата лаборатория. 

Разтвори. Концентрация на разтворите. 

Процентна концентрация. Решаване на задачи. 

2 

II 
Разтвори. Концентрация на разтворите. Моларна 

концентрация. Решаване на задачи. 

2 

III 

Разтвори. Концентрация на разтворите. Нормална 

концентрация. Решаване на задачи. 

Приготвяне на разтвори. 

2 

IV Водороден показател. Методи за определяне. 2 

V Буферни разтвори. 2 

VI 
Въглеводороди. 

Химични свойствa на въглеводородите. 

2 

VII 
Хидроксилни производни на въглеводородите (алкохоли и 

феноли). 

2 

VIII 
Карбонилни производни на въглеводородите (алдехиди и 

кетони). 

2 
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IX 
Карбоксилни и субституирани киселини. 

Оптична изомерия. 

2 

X Въглехидрати. Монозахариди. 2 

XI Въглехидрати. Полизахариди. 2 

XII Хетероциклени съединения. 2 

XIII Хетероциклени съединения. 2 

XIV Контролно. 2 

ХV Аминокиселини и белтъчни вещества. 2 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за лекции и упражнения по аналитична  химия  

 на специалност “Медицински лаборанти” 

летен семестър 

 

 

  ЛЕКЦИИ – 15 ч. 

 

 

Седми

ца 

Тема Брой 

учебни 

часове 

1 Предмет и задачи на аналитичната химия. Основни принципи на 

качествения и количествен анализ. 

Качествен анализ. Аналитични реакции - основни характеристики. 

Предварителен и системен качествен анализ - основни принципи. 

2 
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Качествен анализ на катиони и аниони. 

2 Равновесие в разтвори,  равновесни константи, коефициент на 

активност, йонна сила. Равновесие при малко разтворими 

съединения. Произведение на разтворимост, превръщане на една 

утайка в друга.  

2 

3 Количествен анализ. Видове   количествен анализ.  

Обемен анализ- същност. Основни изисквания към реакциите, 

използвани в обемния анализ.Изчисления в обемния анализ.  

Киселинно-основен обемен анализ. Титрувални криви. Киселинно-

основни индикатори.  

2 

4 Окислително-редукционни процеси в химичния 

анализ.Окислително-редукционен обемен анализ. 

Перманганометрия. Йодометрия. Приложения. 

2 

5 Комплексни съединения. Видове лиганди. Стабилност на 

комплексните съединения. Стабилитетни константи 

Комплексонометрия. Металохромни индикатори.Титруване на 

метални йони, влияние на рН. 

2 

6 Физико-химични методи за анализ. 

Потенциометрия. Потенциометрично определяне на pH. 

Потенциометрично титруване.  

Спектрофотометрия. Закон на Буге - Ламбер - Беер. Приложение в 

аналитичната химия .  

2 

7 Хроматографски методи за анализ.Видове хроматография. Видове 

хроматография. Газова и течна хроматография. Приложение в 

аналитичната практика. 

2 

8 Обработка на резултатите от анализа.Систематични и случайни 

грешки. Валидиране на метода за анализ. 

Статистическа обработка на резултатите от анализа – средна 

стойност, възпроизводимост на резултатите, доверителен интервал.. 

1 
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УПРАЖНЕНИЯ – 30 ч. 

 

Сед-

мица ТЕМА 

Брой 

учебни 

часове 

XVI.  

Правила за работа в химическа лаборатория. 

Техники в аналитичната химия.  

2 

XVII.  

Качествен анализ на катиони. Аналитични групи. Анализ 

на катиони  с биологично значение. 

2 

XVIII.  

Качествен анализ на  аниони. Приложение на 

качествения анализ в медицинската практика. 

2 

XIX.  

Количествен анализ. Обемен анализ Стандартни 

разтвори и техника на титруване. Индикатори. 

Изчисления в обемния анализ. 

2 

XX.  

Киселинно-основен обемен анализ. Титрувални криви. 

Титруване на силни и слаби киселини и основи. 

2 

XXI.  

Окислително-редукционен обемен анализ. 

Перманганометрия. Йодометрия. 

2 

XXII.  

Комплексонометричен обемен анализ. Определяне 

концентрацията на Мg2+ и Са2+ при титруване с ЕДТА. 

2 

XXIII.  
Контролно упражнение върху обемен анализ. 2 

XXIV.  

Инструментални методи за анализ. 

Спектрофотометрия. Метод на стандартната 

права.Определяне концентрацията на салицилова 

киселина. 

2 
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XXV.  

Спектрофотометрия - приложения. Определяне на 

витамин В12 

2 

XXVI.  
Хроматография. Видове хроматография. Принцип на  

колонна, хартиена  и тънкослойна хроматография. 

Приложение. 

2 

XXVII.  
Хроматография – газова и течна. Принципи и 

приложение.  

2 

XXVIII.  

Контролно върху хроматография и 
спектрофотометрия. 

 

2 

XXIX.  
Атомно абсорбционна спектрофотометрия. Принцип на 

метода. Приложение. 

2 

XXX.  Автоматичен анализ. 2 

ЛИТЕРАТУРА:  

5. ХИМИЯ, учебник за студенти по медицина и стоматология 

     Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков 

     Изд. Наука и изкуство, София, 1983 и следващите издания.  

6. Ръководство за практически упражнения по ХИМИЯ за студенти по   

медицина и    стоматология. Изд. Наука и изкуство, София, 1989 Ал. 

Алексиев, Л. Дамянова, Б. Чемишев, М. Станчева, Е. Балтова 

3. Лекционен курс по химия 

 

Протокол от:  

Съвет на колежа: №   / 

Изготвил програмата:  
доц. Мона Станчева, д-р хн    
доц. Любомир Македонски, д-р хн 
 

Ръководител катедра:  

доц. Мона Станчева, д-р хн 

  
Изготвил резюме на учебни материали: 

          Доц. М. Станчева  


