
Уважаеми колеги,  

Уведомяваме ви, че от 18.05.2020 г. Центърът по ЯМР спектроскопия подновява 

ежедневната си сервизна дейност. Във връзка с обявената в страната извънредна 

епидемична обстановка  въвеждаме следните нови правила за заявяване на ЯМР анализи.  

1. Забранява се достъпът за заявители до ЯМР лабораторията, приемната и стаята за 

подготовка на проби (лаборатория 118 в ИОХЦФ). 

2. Заявки за сервизни спектри се подават само по електронен път като текстов документ 

(.doc файл) на е-поща: nmr_service@orgchm.bas.bg. Заявката може да бъде изтеглена на 

следния линк: http://www.orgchm.bas.bg/~nmr/docs/NMRorder2020.doc 

3. Заявки в други формати – изображения, архиви, pdf и други няма да бъдат обработвани и 

ще се връщат на заявителя.  

4. Изпратеният файл с попълнена заявка следва да е наименуван на латиница, без 

специални знаци, да съдържа шифъра на подадената проба, идентичен с този в заявката и 

да включва името на лабораторията (за заявки от ИОХЦФ) или на институцията (за външни 

заявители). 

   Например:  „GRB-5-3-OSS.doc“, „JKL-RT-83-NP.doc”, ……. за ИОХЦФ или  

    „YGW-12-IP.doc”, „MNG-7-SU.doc”, ……… за Външни заявители.  

Моля, спазвайте обозначенията на институциите, съобразно приложената таблица: 

За ИОХЦФ За Външни заявители 

ОСС OSS Институт по Полимери IP 

ХПВ NP Софийски Университет SU 

СОА SOA Пловдивски Университет PU 

ХБПЕ CBPE Шуменски Университет SHU 

  ХТМУ UCTM 

  Фармацевтичен Факултет - МУ, София FP 

 

5. Пробите за анализ от лабораториите на ИОХЦФ ще се оставят в обозначени метални 

шкафове до ЯМР лабораторията.  

6. Пробите за анализ от външни за ИОХЦФ заявители ще се оставят на обозначена за 

целта маса във входното помещение пред портиерната. 

7.  Кюветите с изпълнените или върнати проби ще намерите на същите места.  

8. Моля, поставяйте ЯМР кюветите в предоставените стативи  и не оставяйте пробите 

си в допълнителни съдове!  

9. Всички ЯМР кювети с проби за сервизни анализи ще бъдат дезинфекцирани преди 

тяхното приемане – моля, съобразете начина на тяхното надписване. 

10. Анализ ще бъде извършван само на разтворени проби, предоставени в ЯМР кювети. 

11. За светлочувствителни проби или такива, който налагат съхранение в хладилник, 

моля подайте заявката си предния ден без да носите пробата. Член на нашия 

колектив ще се свърже с Вас за приемане на пробата. 

12. За проби, които изискват подготовка в ЯМР лабораторията (разтваряне, 

предварително нагряване и други), моля да се свържете предварително с проф. 

Павлета Шестакова (е-мейл: psd@orgchm.bas.bg). 
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Напомняме, че: 

 Проби за ЯМР анализ се заявяват само до 16:30 часа за работния ден. Заявките 

получени по електронна поща до това време като правило се изпълняват същия ден. 

Заявките, в които са обозначени различни от стандартните условия се изпълняват в 

петък в седмицата, в която са изпратени. 

 Проби без заявка или заявки без съответната проба няма да бъдат изпълнявани. 

 В случай на неправилно попълнена заявка, къса кювета,  проба, съдържаща утайка, и 

други неподлежащи на снимане проби, ще се свържем с Вас на телефона или е-

мейла, който сте посочили в заявката. 

 


