
 До 
 Ректора на Шуменски Университет  
 „Епископ Константин Преславски“ 
 
 До 
 Председателя на журито, 
 назначено със заповед на Ректора на  
 Шуменски Университет 
 РД-16-221 от 18.11.2013 г. 
 
 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

На дисертационния труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” 
на проф. д-р Добромир Димитров Енчев на тема „Синтез, свойства и биологична 

активност на ненаситени фосфонати” в област на висшето образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. 

Химически науки, научна специалност „Органична химия“. 
 

 

 

Рецензент:  проф. дхн Владимир Димчев Димитров, лаборатория „Органичен  
 синтез и стереохимия” към Института по органична химия с Център  
 по фитохимия, БАН 
 

 

 Професор Добромир Енчев завършва висше образование с Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски) през 1978 г. През 1987 г. 

завършва дисертационния си труд в областта на химията на органофосфорните 

съединения в катедрата по Органична химия на ХФ на Софийски университет 

„Св. Кл. Охридски“ и получава научната степен „доктор“. От 1987 г. заема 

следните длъжности в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“, както следва: специалист, н. с. II ст. (1989) и н.с. I ст. (1991) 

първоначално в НИС на Университета, а по-късно в периода 1991-95 г. в 

катедрата по Органична химия. В периода 1995-99 е първоначално старши 
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асистент и по-късно главен асистент. През 2000 г. е избран за „доцент“, а през 

2011 г. за „професор“. 

 Д-р Енчев е бил ангажиран с обществена и административна дейност 

през целия период на кариерното си научно развитие – заемал е длъжностите 

заместник декан, декан и заместник ректор. И в момента заема длъжността декан 

на Факултета по природни науки в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

 

 В представеният ми за рецензиране дисертационен труд са обобщени 

резултатите, публикувани в рамките на 27 научни съобщения в списания импакт 

фактор, като Журнал Органической Химии, Phosphorus, Sulfur, Silicon, and the 

Related Elements, Heteroatom Chemistry, Genetics and Molecular Biology и други. В 

рамките на две обзорни статии, публикувани в Topics in Heterocyclic Chemistry и 

Trends in Inorganic Chemistry са обобщени актуални резултати в областта 

представена в дисертационния труд. В списъка на публикациите, авторът е 

представил 35 заглавия, повечето от които са в списания с импакт фактор, както 

вече е отбелязано. Известно учудване буди обстоятелството, че в края на 

списъка са упоменати 3 заглавия на работи изпратени в международни списания 

още през 2010 година, и за които няма данни дали са приети за печат. Според 

мен тези заглавия не е трябвало да се включват в списъка. Броят на другите 

работи включени в дисертационния труд е напълно достатъчен. 

 Дисертацията, озаглавена „СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И БИОЛОГИЧНА 

АКТИВНОСТ НА НЕНАСИТЕНИ ФОСФОНАТИ“ е написана на 327 страници 

заедно със схемите, фигурите и таблиците; цитирани са 1020 литературни 

източници. Авторефератът към дисертацията е написан на 59 страници заедно с 

приложенията и отразява най-съществените резултати, описани в дисертацията. 

 Основните задачи, които д-р Добромир Енчев си е поставил в рамките на 

научната дейност, обобщена и описана в дисертационния труд е, както следва: 
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• Синтез на аленфосфонати с прилагане на алкин-форфорни производни 

посредством разнообразни подходи, които включват сигматропна 

прегрупировка, реакции на аленилни йони, реакция на Соногашира и др. 

Целта е да се получи набор от различно заместени съединения с 

възможности за следващо приложение и да се изучи и обясни механизма 

на тяхното образуване. 

• Изучаване на реакциите на получените аленови производни с 

електрофилни и нуклеофилни реагенти, както и спрямо катализирани 

реакции на циклоизомеризация. 

• Оценяване на биологичната активност на синтезираните органофосфорни 

съединения. 

 

 В изпълнение на научната си програма д-р Енчев е осъществил синтеза на 

редица структурно разнообразни фосфонати, след получаването на подходящо 

заместени алкини, посредством които се генерират 1-заместени-1,2-

алкадиенфосфонати. Получаването на заместени α-алкиноли чрез 

присъединяване на алкини към алдехиди или кетони може да се разглежда като 

ключов момент в осъществяването на синтетичната стратегия. 

 Получените 1,2-алкадиенфосфонати са приложени в реакции с 

електрофилни реагенти и е изучено влиянието на реагента спрямо хода на 

присъединителната реакция към производните на 1,2-алкадиен- и 

алкатриенфосфонови киселини. Посредством изолирането на фосфониеви соли е 

показано, че реакцията вероятно преминава през образуването на третичен 

карбениев йон, който се трансформира в циклична фосфониева сол. Това се 

подкрепя от експериментални резултати, наблюдавани при реакция на 

хлориране на диметил(1,2-хексадиенил)фосфиноксид. 

 Проведени са реакции на заместени 1,2-алкадиенфосфонати със сулфенил 

и селенил бромиди с последваща циклизация до сяра и селен заместени 2,5-

дихидро-1,2-оксафосфолни производни. Аналогично, 1,2-алкадиенфосфонат-
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амидоестери са прилагани в същия тип реакции с фенилсулфенил и 

фенилселенил бромиди. Този тип синтези са проведени и с 1,2-

алкатриенфосфонати, при които реакциите със сулфенил и селенил бромиди и 

последвалата циклизация водят до сяра и селен заместени 2,5-дихидро-1,2-

оксафосфолни производни или до заместени тиофенови респективно 

селенофенови структури (изучено е влиянието на условията и електрофила). 

 Изучени са реакции на нуклеофилно присъединяване на вторични амини 

към 1,2-алкадиенфосфонати, при което са получени β-кетофосфонатни деривати. 

Тези резултати могат да се изтъкнат като удобен метод за получаване на 

заместени β-кетофосфонатни производни 

 Оценена е реакционната способност на 1,2-алкадиен-фосфонатите в 

реакции на циклоизомеризация под влияние на метални йони (сребърни и 

златни). От 1,2-алкадиенфосфоновите киселини и техните амидоестери са 

получени 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол 2-оксиди в рамките на лесно провеждащ 

се едностадиен процес. 

 

 Редица от синтезираните съединения са подложени на серия от тестове за 

установяване на биологича активност, както следва:  

- 1,2-Алкадиенфосфонати са проявили регулиращата активност за растежа на 

някои растения (покълване на семена от захарно цвекло); намерена е 

хербицидна активност на съединенията; 

- Установено е генотоксичното и цитотоксично влияние на производни на 

1,2-оксафосфола върху митотични клетки от различни клетъчни обекти. 

 Установената биологична активност е индикативна и в бъдещи 

изследвания би следвало интересът да се фокусира върху оптимизиране на 

обещаващите структури насочено към дефинирана биоактивност. 

 

 Резултатите, които проф. Добромир Енчев е постигнал и обобщил в 

дисертационния труд могат да се характеризират като синтетични приноси към 
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определена фокусирана област на елементорганичната химия в широк смисъл. В 

логична последователност е осъществен синтез на заместени α-алкиноли, които 

са използвани удачно за получаване на 1,2-алкадиенфосфонати, а те от своя 

страна са трансформирани в поредица от структурно разнообразни производни 

посредством електрофилни и нуклеофилни реакции с подходящи реагенти, както 

и чрез реакции на циклоизомеризация. Проведените проучвания за установяване 

на биологична активност, макар и не маловажни, са по скоро детайл в търсене на 

подходящи приложения. 

 Не бих искал да спестя на проф. Енчев една обща забележка. Според мен 

дисертационният труд щеше да спечели, ако е по-малък по обем. Анализът на 

постигнатото от чужди автори, като предпоставка и обосновка на собствените 

планове и избрани подходи, би трябвал да е по-кратък и по-фокусиран. Тогава и 

собствените резултати, представени в по-концентриран вид, биха изпъкнали по-

добре. Ще се въздържа от технически забележки, каквито винаги има, защото те 

не са толкова съществени. 

 

 

Заключение 

 

 Професор Добромир Енчев представя дисертационен труд за 

придобиване на научната степен „доктор на науките“, който се основава на 

последователно построена научна програма. Осъществени са множество синтези 

на серии от съединения, като при това са търсени практични решения с 

възможности за приложение. Предложени са обяснения за протичащите процеси 

и са формулирани механизми, подкрепени и/или подкрепящи наблюдения, 

публикувани от други автори в научната литература. Постигнатите резултати 

могат да се характеризират като принос към обогатяването на съществуващи 

знания. Изучаването на биологичната активност на синтезираните съединения 

може да спомогне за проектирането на нови структури за да се търси връзка 
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между строеж и биологична активност. Резултатите постигнати от проф. Енчев 

са намерили достойно признание сред научната общност чрез публикуването им 

в списания с импакт фактор след преминаване на процес на рефериране. 

 Поради това, убедено препоръчвам на уважаемите членове на Научното 

жури да гласуват за присъждането на д-р Добромир Димитров Енчев на 

научната степен "доктор на науките". 

 

 

 

 

София, 12.02.2014 г.    Рецензент:    

       проф. дхн Владимир Димитров 


