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ПРОГРАМА 

за изпита по органична химия за студенти от специалност „Фармация” 

учебна 2021/2022 година 

 

 

1. Механизъм на органичните реакции. Хомолитични и хетеролитични процеси, 

електрофили и нуклеофили, карбениеви и карбониеви йони. Видове йонни реакции – 

заместване, присъединяване, елиминиране, прегрупировки (примери). Енергетични 

диаграми, ендотермни и екзотермни процеси. Кинетичен и термодинамичен контрол – 

примери.  

2. Електронни ефекти в органичните молекули. Индукционен ефект. Мезомерен ефект. 

Локализирани и делокализирани химични връзки – примери за системи с делокализирани 

връзки. Теория на резонанса – гранични структури, хибридна структура, резонансна 

енергия. 

3. Алкани и циклоалкани. Основни принципи на номенклатурата на IUPAC. Получаване 

на алкани, синтез на Вюрц. Халогениране – механизъм на реакциите на радикалово 

заместване (SR); реакционна способност и селективност. Нитриране и сулфохлориране. 

Стабилност и специфични реакции на циклоалкани. Крекинг, петролни продукти. 

4. Стереохимия – І част. Конформации на съединения с отворена верига. Переспективни и 

Нюманови формули. Конформационен анализ на етан и бутан. Циклохексан – 

конформации “стол” и “вана”, екваториални и аксиални заместители. Конформационен 

анализ на заместени циклохексани. Конформации на полициклени съединения. 

Конформация и биологична активност. 

5. Стереохимия – ІІ част. Енантиомерия и -диастереомерия. Оптична активност и 

хиралност на молекулите – примери за асиметрия при органичните молекули. Абсолютна 

и относителна конфигурация. Фишерови проекционни формули, D,L-конфигурация. 

Система на Кан-Инголд-Прелог (R,S-конфигурация). Енантиомерия и биологична 

активност. -диастереомери.  

6. Алкени, циклоалкени и диени. -диастереомерия при алкени. Методи за създаване на 

двойна връзка – механизъм и стереохимия на реакциите на -елиминиране (Е2, Е1 и Еcb). 

Правило на Зайцев, правило на Хофман – примери. Свойства – хидрогениране, 

присъединяване на халогени, халогеноводороди, вода и др. Механизъм и стереохимия на 

реакциите на електрофилно (АЕ) присъединяване. Окисление на алкени. Примери за 
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полимеризация на алкени. Получаване на 1,3-диени. 1,2- и 1,4-присъединяване към 

спрегнати диени – кинетичен и термодинамичен контрол на реакцията. Реакция на Дилс – 

Алдер, диенов синтез (примери).  

7. Алкини. Получаване и свойства на алкини. Реакция на Кучеров, тавтомерия. 

Киселинност на алкините, приложение на алкинидите като нуклеофили и бази. 

8.  Арени. Класификация и номенклатура. Критерии за ароматност, правило на Хюкел. 

Представители (бензен и хомолози на бензена, стирен, бифенил, многоядрени арени с 

кондензирани ядра). Химични свойства на бензена и производните му – механизъм на 

реакциите на електрофилно заместване (SE), енергетична диаграма. Нитриране, 

сулфониране, халогениране, алкилиране и ацилиране по Фридел – Крафтс. Радикалово 

заместване, окисление и редукция на арени. 

9. Теория за ориентиращия ефект на заместителите. Активиращи и дезактивиращи 

заместители, о- и р-ориентанти. Стабилност на съответните арениеви йони (-комплекси) 

при o-, m- и p-заместване. Влияние на два и повече заместителя. Сулфониране на 

нафтален. 

10. Алкохоли, диоли и тиоалкохоли. Промишлени и лабораторни методи за получаване. 

Химични свойства на алкохолите: реакции на нуклеофилно заместване – SN механизми и 

тяхната стереохимия (Валденово обръщане, рацемизация), дехидратация, етерификация, 

естерификация. Лабораторно и биологично окисление на алкохоли. Перйодатно 

окисление на диоли. Свойства на тиоалкохолите. 

11. Феноли. Киселинност на фенолите, влияние на други заместители в ароматното ядро. 

Природни източници на феноли, промишлено получаване на феноли. Електрофилно 

заместване в бензеновото ядро. Конкурентни реакции на ацилиране и алкилиране в 

бензеновото ядро и фенолната група. Лабораторно и биологично окисление на феноли. 

Понятие за полифеноли. 

12. Алдехиди и кетони. Класификация и номенклатура. Кето-енолна тавтомерия. 

Промишлени и лабораторни методи за получаване на мастни и ароматни алдехиди и 

кетони – реакции на окисление, редукция и елиминиране (реакции на Гатерман – Кох, 

Гатерман и Раймер – Тиман; ацилиране по Фридел – Крафтс). Химични свойства – 

механизъм на нуклеофилното присъединяване (AN) и присъединяване – елиминиране (AN 

+ E). Реакции с Гринярови реактиви. Кондензационни реакции – алдолна кондензация и 

кротонизация – механизъм. Окисление и редукция на карбонилните съединения, хинони.  

13. Карбоксилни киселини. Класификация и номенклатура. Методи за синтез на 

карбоксилни киселини, реакция на Перкин (механизъм). Връзка между строеж и 

киселинност. По-важни представители на моно-, ди- и поликарбоксилните киселини. 

Соли на карбоксилните киселини. Получаване на халогензаместени киселини – реакция 

на Хел-Фолхард-Зелински.  

14. Функционални производни на карбоксилните киселини. Естери, ацилхалогениди, 

анхидриди на моно- и дикарбоксилни киселини, амиди, имиди, хидроксамови киселини, 

нитрили – строеж, по-важни методи за получаване, реактивоспособност и свойства.  
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15. Окси- и оксокиселини. По-важни представители. Стереоизомерия при оксикиселините 

(млечна, ябълчена, винена). Получаване на салицилова киселина. Декарбонилиране и 

декарбоксилиране, получаване на лактиди, лактони и полиестери. 

16. Ацетоцетов и малонов естер. Получаване (механизъм на Клайзенова кондензация). 

Приложения на ацетоцетовия и малоновия естер в органичния синтез – алкилиране, 

реакции на Кньовенагел и Михаел (механизъм). Халогензаместени киселини – реакция на 

Реформатски.  

17. Липиди. Восъци, мазнини и фосфолипиди – състав, свойства и биологична роля. Понятие 

за простагландини. Терпени – класификация, биосинтез, изопреново правило. 

Представители на моно, ди- и тетратерпени (каротеноиди). Стероиди – холестерол, 

витамин Д, жлъчни киселини, кортикостероиди и полови хормони. 

18. Монозахариди. Класификация, номенклатура и представители на триози, тетрози, 

пентози и хексози. Циклични форми на монозахоридите – формули на Хеуърт. 

Стереоизомерия – епимери, аномери, мутаротация. Химични свойства – образуване на 

гликозиди, реакция с аминосъединения, окисление и редукция, удължаване и скъсяване 

на веригата. 

19. Дизахариди и полизахариди. Представители на редуциращи и нередуциращи 

дизахариди. Полизахариди – строеж и биологична роля на целулоза, нишесте и гликоген. 

Полизахариди, съдържащи уронови киселини и аминозахари с приложение във 

фармацията. 

20. Мастни и ароматни амини. Класификация и строеж. Връзка между строеж и основност 

на амините (рКb). Методи за получаване (от амоняк и амини, чрез редукция, Хофманова 

прегрупировка и др.). Получаване на соли, N-алкилиране и N-ацилиране. Диазониеви 

соли – получаване и химични свойства (реакция на Зандмайер и купелуване). Реакция на 

Маних (механизъм), елиминиране по Хофман. Биогенни амини, бета-блокери. 

21. Аминокиселини. Протеиногенни и непротеиногенни аминокиселини – класификация и 

представители. Връзка между строеж и функции на аминокиселините. Образуване на 2,5-

диоксопиперазини, лактами и полиамиди. Стратегии на пептидния синтез.  

22. Петатомни ароматни хетероциклени съединения. Пирол, фуран и тиофен. Синтез на 

Кнор на пиролов пръстен. Строеж и реакционна способност – сравнително разглеждане 

на химичните свойства. Индол – синтез на Фишер, пиролови и индолови производни с 

биологично значение. 

23. Шестатомни хетероциклени съединения. Пиридин – синтез на Ханч. Химични свойства 

– основност, образуване на соли, реакции на нуклеофилно заместване (реакция на 

Чичибабин). Тавтомерия – пиридони. Пиридинови производни с биолологично значение 

– никотинамид, никотин, витамин В6.  

24. Шестатомни хетероциклени съединения, кондензирани с бензен. Хинолин (синтез на 

Скрауп) и изохинолин (синтез на Бишлер – Напиралски). Хинолинови и изохинолинови 

алкалоиди – примери. Акридин, кумарин, флавоноиди. 
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25. Петатомни с два хетероатома. Оксазоли, тиазоли и диазоли – номенклатура и обща 

характеристика. Представители с биологична активност. Лекарствени средства, 

производни на 5-пиразолона (синтез на антипирин).  

26. Шестатомни хетероциклени съединения с два хетероатома. Оксазини, тиазини и 

диазини – номенклатура и обща характеристика. Лактам-лактимна тавтомерия при 

хидроксилни производни на пиримидина. Представители с биологична активност – 

витамин В1, барбитурати, пиримидинови бази, нуклеозиди и нуклеотиди. 

27. Хетероциклени съединения с кондензирани ядра. Пуринови нуклеинови бази, строеж 

на ДНК и РНК, пикочна киселина, ксантинови алкалоиди 

 

 

 

 

 


