
ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Наименование на специалността – „Анализ на лекарствените продукти” 

2. Срок на обучение – 3 години  

3. Изисквано базово образование – лица с образователно-квалификационна степен 

„магистър” по „фармация” и лица с образователно-квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” по химия 

4. Обяснителни бележки: 

Основни цели на специалността – „Анализ на лекарствените продукти” са придобиване на 

теоретични, методични и практически умения за развитие на съвременна научно-

изследователска дейност в областта на Фармацевтична химия и Фармацевтичния анализ, 

както и създаване на висококвалифицирани преподаватели по Фармацевтична химия и 

Фармацевтичен анализ за нуждите на обучението в МУ и други ВУ. Изучават се теоретичните 

основи на фармакопейните методи за контрол на лекарствени субстанции, помощни вещества 

и лекарствени продукти. Специализантите придобиват практически умения в следването и 

разработването на различните методи за доказване на идентичност, определяне на чистота, 

определяне на структури. Придобитите знания и практически умения в областта на 

рефрактометрията, поляриметрията, тънкослойната хроматография, високоефективната течна 

хроматография , газовата хроматография , инфрачервената спектроскопия , 

спектрофотометрията във видимата и ултравиолетолетовата област, както и редица други 

физични и физикохимични методи дават възможност на специализантите да охарактеризират 

познати и нови биологично активни вещества. Специализантите се научават да валидират 

аналитични методи. Усвоените аналитични процедури и подходи могат да бъдат приложени и 

при контрол на хранителните добавки, заемащи все по-голям дял в портфолиото на аптеките, 

както и в рецептите, изписвани от лекари. Всички придобити от тях теоретични и 

практически умения ще бъдат използвани, при качествения и количествен анализ на 

биологични проби, пореден обект на настоящата специализация. 

Знанията и уменията на специализантите ще бъдат обект на системен контрол - колоквиуми. 

Специалността завършва успешно с взет държавен изпит – писмен и устен. 



ОБУЧЕНИЕ 

I. Тематична програма  

Първа година - Теоретично обучение 

1. Въведение във фармацевтичния анализ. Проблеми. Контрол на качеството на лекарствата. 

Добра производствена практика. Добра лабораторна практика. Аналитична 

документация. Фармакопеи. 10 часа 

2. Спектрални методи - спектрфотометрия във видимата и ултравиолетовата област, 

инфрачервена спектроскопия, масспектрометрия, пламъково - емисионна спектрометрия, 

атомно - абсорбционна спектрометрия. 30 часа 

3. Хроматографски методи за анализ - тънкослойна, високоефективна течна, газова 

хроматография. 30 часа 

4. Поляриметрия, рефрактометрия. Определяне на температура на топене, кипене, бистрота 

и степен на опалесценция, оцветяване, pH. 10 часа 

5. Електрохимични методи за анализ: потенциометрия, полярография, кондуктометрия. 

Титриметрични методи.  Капилярна електрофореза. 10 часа 

Първа година - Практическо обучение 

1. Определяне на температура на топене, кипене, бистрота и степен на опалесценция, 

оцветяване, pH. Поляриметрия, рефрактометрия. 5 часа 

2. Спектрални методи - спектрфотометрия във видимата и ултравиолетовата област, 

инфрачервена спектроскопия.  15 часа 

3. Тънкослойна, високоефективна течна хроматография. 20 часа 

4. Газова хроматография, масспектрометрия. 20 часа 

Втора година - Теоретично обучение 

1. Анализ на лекарства: алкохоли и феноли.  10 часа 

2. Анализ на лекарства: карбоксилни киселини и техни функционални производни. 10 часа 



3. Анализ на лекарства: естери, амиди, имиди, хидразиди. 10 часа 

4. Анализ на лекарства: амини и аминопроизводни. 10 часа 

5. Анализ на лекарства с хетероциклена структура. 10 часа 

6. Анализ на аналгетици, анестетици. 10 часа 

7. Анализ на нестероидни противовъзпалителни лекарства. 10 часа 

8. Анализ на психостимуланти и ноотропни. 10 часа 

9. Анализ на витамини. 10 часа 

Втора година - Практическо обучение 

1. Анализ на аналгетици, нестероидни противовъзпалителни лекарства. 20 часа 

2. Анализ на анестетици, психостимуланти и ноотропни. 20 часа 

3. Анализ на витамини. 20 часа 

Трета година - Теоретично обучение 

1. Анализ на барбитурати, бензодиазепини, антипсихотици, антидепресанти. 10 часа 

2. Анализ на антибиотици. 10 часа 

3. Анализ на диуретици. 10 часа 

4. Анализ на противовирусни лекарства. 10 часа 

5. Анализ на лекарства, повлияващи ВНС. 10 часа 

6. Анализ на лекарства със стероидна структура. 20 часа 

7. Анализ на биологични проби. Допинг контрол. 20 часа 

Трета година - Практическо обучение 

1. Анализ на диуретици,  лекарства повлияващи ВНС,  лекарства със стероидна структура. 

10 часа 

2. Анализ на биологични проби. Допинг контрол. 



II. Учебен план за теоретично и практическо обучение  

III.Теми за колоквиуми:  

Първа година: 

1. Спектрални методи за анализ. 

2. Хроматографски методи за анализ. 

Втора година: 

1. Анализ на лекраства по функционални групи. 

2. Анализ на аналгетици, нестероидни противовъзпалителни лекарства, психостимуланти. 

Трета година: 

1. Анализ на лекарства със стероидна структура. 

2. Анализ на биологични проби. Допинг контрол. 

IV. Препоръчителна литература за самопотготовка: 

1. Watson D, Pharmaceutical Analysis, 5th edition, 2020, Elsevier 

2. Pavia D, Lamlma G,. Kriz  G, Introduction to Spectroscopy: A Guide for Students of Organic 
Chemistry, 2001, Harcourt College Publishers 

3. Deinstrop E, Applied Thin Layer Chromatography, secondnd edition, 2006 Wiley-VCH 

4. European Pharmacopeia, 10-th  edition 

Година
Редовно 
обучение

Дистанционно 
обучение

Теоретично 
обучение: 
брой часове 

Практическо 
обучение: 
брой часове 

Самопотготовка 
брой часове 

Общо за 
година

1 Да 90 60 10 150

2 Да 90 60 10 150

3 Да 90 60 10 150

Общо 270 180 30 450


