
КОНСПЕКТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 
 
1. Увод в органичната химия. Органични съединения – особености и елементен 
състав. 
2. Химични връзки в органичните съединения – характеристика и видове. 
3. Електронни ефекти в органичните съединения. Индукционен ефект. Ефект на 
спрягане /мезомерен ефект/. 
4. Пространствен строеж на органичните съединения. Изомерия – 
видове.Структурна и пространствена изомерия. 
5. Въглеводороди – определение и класификация. Алкани. 
6. Въглеводороди – определение и класификация. Алкени. 
7. Въглеводороди-определение и класификация. Алкини. 
8. Ароматни въглеводороди /арени/. Бензен – строеж и ароматен характер. 
9. Ароматни въглеводороди /арени/. Моноциклени бензоидни арени – видове и 
свойства. 
10. Ароматни въглеводороди/арени/. Полициклени бензоидни арени-бифенили, 
нафтален и антрацен. 
11. Хидроксилни производни на въглеводородите /алкохоли и феноли/. Класификация 
и изомерия. Методи за получаване на алкохоли и феноли. 
12. Хидроксилни производни на въглеводородите/алкохоли и феноли/. Химични 
свойства – реакции до О-Н и С-О връзките. Окисление на алкохоли и феноли-хинони. 
13. Карбонилни съединения. Алдехиди и кетони-номенклатура, класификация. 
Получаване на алдехиди и кетони. 
14. Карбонилни съединения. Алдехиди и кетони. Строеж и химични свойства. 
Реакции на окисление. 
15. Карбоксилни киселини – класификация и номенклатура. Получаване  на 
карбоксилни киселини. 
16. Карбоксилни киселини – химични свойства. Халогенсъдържащи карбоксилни 
киселини – получаване и свойства. 
17. Заместени карбоксилни киселини. Хидрокси/окси/ карбоксилни киселини – 
номенклатура, изомерия и строеж. Методи за получаване и химични свойства на окси 
киселините. Значение за фармацевтичната практика. 
18. Заместени карбоксилни киселини. Кето/оксо/ карбоксилни киселини-
номенклатура, изомерия и строеж. Методи за получаване и химични свойства на 
оксо киселините. Участие на кето киселините в обменните процеси. 
19. Функционални производни на карбоксилните киселини – естери, 
ацилхалогениди, анхидриди, амиди и нитрили. Методи за получаване и химични 
свойства. Мазнини, восъци и фосфолипиди. 
20. Ацетоцетов естер и малонов естер – получаване и химични свойства. 
21. Мастни и ароматни амини – определение, номенклатура и строеж. Получаване 
на амини. 
22. Мастни и ароматни амини – определение, номенклатура и строеж. Химични 
свойства. Сулфонамиди. 
23. Аминоалкохоли и аминофеноли. Представители с физиологична активност. 
Получаване на коламин, холин, ГАМК, цистеамин, серотонин, мелатонин, допамин, 
норадреналин и адреналин. Синтетични амини с физиологична активност. 
24. Аминокарбоксилни киселини – определение и класификация. α-аминокиселини 
– представители. Получаване. Строеж. Изоелектрична точка. Химични свойства на 
α- аминокиселините. 
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