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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от  доц. д-р  Нели Стоянова Косева 

на дисертационния труд на проф. д-р Добромир Димитров Енчев,  

представен за придобиване на научна степен „доктор на науките“ 

 

 

Представеният от проф. д-р Добромир Димитров Енчев дисертационен труд 

за придобиване на научната степен „доктор на науките“ е резултат на 

дългогодишни и целенасочени изследвания в областта на елементорганичната 

химия и по-конкретно свързани с получаването, реакционната способност и 

биологична активност на фосфорсъдържащи нискомолекулни съединения. 

Началото на научното израстване на д-р Енчев е поставено в Катедрата по 

органична химия на Химическия Факултет (сега Факултет по химия и фармация) 

към СУ „Св. Кл. Охридски”, където изработва и защищава през 1987 г. дисертация 

върху “Хетероциклизация на 1,2-алкадиенфосфонати с електрофилни реагенти”. 

Това приобщава д-р Енчев към школата на проф. Марко Кирилов, учен с безспорен 

международен авторитет в областта на органофосфорната химия.  

Д-р Енчев е възпитаник на Шуменския университет “Епископ Константин 

Преславски” и професионалното му развитие се осъществява там. В университета 

работи от 1984 г. Започва като специалист към Научно-изследователския сектор и 

последователно заема длъжностите: научен сътрудник І степен, старши и главен 

асистент, доцент по органична химия към Факултета по химия, а от 2011 г. е 

професор към Факултета по природни науки.   

Целите, които си поставя дисертанта са наистина амбициозни – да обобщи и 

анализира както литературните данни, така и получените собствени резултати за 

една огромна група съединения – аленовите въглеводороди и техни производни, 

съдържащи хетероатом като фосфор, силиций, азот, сяра, селен и др. Разгледани са 

както методите на синтез, така и богатата реакционна способност на тези 

съединения, а последната глава на дисертационния труд включва резултати от 

изследвания върху биологичната активност на някои от синтезираните 

органофосфорни вещества. 

Дисертационният труд е разделен на пет части. Първата част представлява 
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кратко въведение, в което са посочени особеностите на кумулираната диенова 

структура и влиянието на хетерофункционални заместители върху реакционната 

способност на аленовите съединения. Подчертано е, че фосфорилираните алени, 

които са основен обект на дисертацията, притежават бифилна природа – 

реакционна способност както към електрофилни, така и към нуклеофилни реагенти 

– което предоставя възможности за насочен синтез чрез вариране на заместителите 

или реакционните условия. 

Втората глава представя обобщение на методите на получаване на 1,2-

алкадиенови съединения чрез реакции на изомеризация. Цитирани са над 561 (в 

текста има цитати, които не са включени в списъка) публикации, обхващащи 

период от около век, като основната част от източниците са след 1980 г.  Акцентът 

е върху реакции на  изомеризация, при които изходните съединения и продуктите 

са стабилни молекули. Посочени са основните реакционни пътища за получаване 

на 1,2-диеновия фрагмент, които включват прототропна изомеризация или 

сигматропна прегрупировка при миграция на некумулирана двойна връзка до 

друга, реакции на отваряне на пръстени, присъединяване на вътрешен нуклеофил 

към спрегнати системи и др. Направен е изводът, че реакциите на изомеризация 

предлагат разнообразни синтетични пътища, които могат да се използват за 

получаване на 1,2-диени с различни по функционалност заместители, включително 

съдържащи фосфор. Изследванията на дисертанта и резултатите от тях, описани в 

глава 2, са фокусирани върху синтеза на 1,2-алкадиенфосфонати.  Използвана е 2,3-

сигматропна прегрупировка на пропаргилфосфити. Получени са дихлориди на 1,2-

алкадиенфосфонови киселини, които предлагат възможност за получаване на 

различни производни при взаимодействие с алкохоли, амини, меркаптани и 

органомагнезиеви съединения. Синтезирани, изолирани и охарактеризирани 

(спектрално и с елементен анализ) са петдесет и четири 1,2-алкадиенфосфонати с 

различни заместители както при фосфора, така и при крайния С-атом на аленовия 

фрагмент. Сред тях са N-морфолино- и N-(2-хлороетил)-О-алкил-1,2-

алкадиенфосфонати, чийто молекулен дизайн цели комбинация от функционални 

групи за постигане на висока биологична активност.  

Използвани са също и други подходи за синтез на 1-заместени-1,2-

алкадиенфосфонати като 2,3-сигматропна прегрупировка на модифицирани 

алкиндиоли, от алениланиони и електрофилни реагенти или чрез комбиниране на 
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реакцията на Corey-Fuchs и реакцията на Barbier. Синтезирани и охарактеризирани 

са още 22 съединения. 

Третата част на дисертационния труд е посветена на свойствата на 1,2-

алкадиеновите въглеводороди, която включва подраздели отнасящи се до реакции 

на електрофилно и нуклеофилно присъединяване, както и цикломеризация на 

алени, катализирана от преходни метали. Всеки един от подразделите съдържа 

литературни данни и собствени резултати. Направен е изключително обстоен обзор 

на реакциите на електрофилно присъединяване както към незаместени алени, така 

и към 1,2- и 2,3-производни: силани, сулфиди, сулфони, амини, амиди и др. 

Представени са множество реакционни схеми, които включват над 230 съединения, 

които излизат извън темата и пренатоварват дисертацията с примери и данни. 

Прегледът на литературата за  реакциите на електрофилно присъединяване към 1,2-

алкадиенфосфонати е също подробен, напълно оправдано, имайки  предвид, че тази 

група съединения е обект на изследването. Анализирани са реакциите на 

халогениране, хидрохалогениране и сулфениране с участието на 1,2-

алкадиенфосфонови и фосфинови киселини, техни дихлориди и диалкилови естери. 

 Изследванията на д-р Енчев върху реакционната способност на 1,2-

алкадиенфосфонатите са естествено продължение на разработените синтетични 

методи за тяхното получаване. Дисертацията включва солидни по обем и стойност 

резултати за реакциите на електрофилни реагенти със синтезирани от дисертанта 

производни на 1,2-алкадиенфосфонати. Изучени са множество реакции, 

дискутирани са реакционните механизми, а структурата и състава на получените 

продукти е потвърдена от данни от елементен и спектрален анализ (основно ИЧ и 

ЯМР). Бих искала да отбележа само няколко примера. Изученото присъединяване 

на Cl2, Br2, I2, SO2Cl2, MeSCl, PhSCl, PhSeCl към N,N-диалкиламидо- и N-

алкиламидо-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати представлява всъщност нов метод за 

получаване на неописани по-рано аминопроизводни на 2,5-дихидро-1,2-

оксафосфол-2-оксидите. Разработен е също метод за синтез на други производни на 

2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксиди при изследване на присъединяването на Cl2 и 

MeSCl към аленсъдържащи-1,3,2-оксазафосфолани. Натрупаните експериментални 

данни позволяват да се направи извода, че хетероциклизацията на 

аленфосфонатната система под действието на електрофилни реагенти е главното 

направление на реакцията при дизаместен С3 атом или е едно от направленията 



4 

 

при моно- и незаместен С3 атом. 

 Подобно на взаимодействието на 1,2-алкадиеновите въглеводороди с 

електрофилни реагенти, реакциите на нуклеофилно присъединяване, както и на 

цикломеризация на алени, включително 1,2-алкадиенфосфонати, са представени с 

множество примери и с известните в литературата реакционни механизми. Общо в 

третата част на дисертацията са цитирани над 530 източника. 

 В дисертацията са представени синтезирано резултатите, получени при 

изучаване на присъединяване на диетиламин към производни на 1,2-

алкадиенфосфонови киселини и аленови фосфиноксиди, като е отбелязано, че 

новите резултати потвърждават реакционния механизъм, предложен по-рано, за 

превръщането на аленфосфонати и аленсулфонати в карбонилни съединения. 

 Нови и още непубликувани са резултатите, отнасящи се до 

циклоизомеризацията на 1,2-алкадиенфосфоновите киселини под действие на 

преходни метали – сребро(I) и злато (III), при което се получават 2,5-дихидро-1,2-

оксафосфол-2-оксиди. Получени са експериментални данни за потвърждаване на 

вероятния механизъм на реакцията, който включва координиране на преходния 

метал и образуването на -комплекс с аленовата система от двойни връзки, 

циклизация и протодеметалиране до образуване на крайните циклични продукти.  

В допълнение към богатия експериментален материал, получените нови 

съединения, разработените синтетични процедури и изяснени реакционни 

механизми, в изследванията по дисертацията е отделено място на изучаване на 

биологичната активност на някои от синтезираните 1,2-алкадиенфосфонати и 2,5-

дихидро-1,2-оксафосфоли. Известно е, че много  селскостопански препарати са 

органофосфорни съединения. Разработването на ефективни и безвредни препарати 

е важен мотив при насочения синтез и изследването на растежно-регулиращото 

действие или хербицидна активност на определени съединения. Установено е, че 

производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол оказват инхибиращо влияние върху 

кореновия растеж на прорастващи семена на мека пшеница Triticum аestivum L., 

като ефективната концентрация, която причинява 50%-но инхибиране на растежа 

на корена спрямо контролата е в милимоларния концентрационен обхват. 

Обстойно е изследвана  генотоксичната и цитотоксична активност на оксафосфоли 

върху меристемни клетки от корен на лук (Allium cepa L.). Резултатите показват, че 

оксафосфолите проявяват митодепресивен ефект, който нараства с увеличаване на 
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продължителността на периода на третиране. Показано е също нарастване  на 

частта на анормалните митотични клетки в сравнение със съответната контрола. 

Оксафосфолите проявяват генотоксично действие върху меристемни клетки от 

Allium cepa L. след 3 часов период на въздействие, като ефектът е по-силно изразен 

след 48 часов период на възстановяване. Оксафосфолите проявяват също 

кластогенно и цитотоксично действие върху клетки от костен мозък на бели 

мишки. Оценката на цитотоксичната и апоптотична активност на оксафосфоли 

върху туморни клетки показва, че притежават потенциал като антитуморни агенти 

и дори има основания за по-нататъшни изследвания с цел доказване на селективно 

действие  върху различни видове туморни клетки. 

Дисертантът е обобщил резултатите от дисертационния труд в 8 извода, а 

отделно е представена справка за приносите, както изисква чл. 26 от Правилника за 

развитие на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Затова 

бих искала да сумирам накратко съществените черти на дисертационния труд: 

 Разработени са ефективни методи за синтез на 1,2-алкадиенфосфонати с 

различни заместители както при фосфора, така и при крайния С-атом на 

аленовата структура; 

 Изучените реакциите на електрофилно и нуклеофилно присъединяване към 

производни на 1,2-алкадиен- и алкатриенфосфонови киселини, както и 

циклоизомеризацията на 1,2-алкадиенфосфонати, заедно с изясняването на 

реакционните механизми, представляват съществен фундаментален принос в 

елементорганичната химия; 

 Резултатите от биологичните тестове показват, че някои от синтезираните 

съединения имат потенциал за практическо приложение като препарати за 

селското стопанство или в медицината – доказателство за успешен 

молекулен дизайн и основание за по-нататъшни изследвания. 

Д-р Енчев е представил списък с публикации, на които то е автор или съавтор, 

свързани с дисертационния труд. Посочени са 35 публикации в периодични научни 

списания. Бих искала да корегирам тази бройка, тъй като в списъка е включен 

Авторефератът на дисертация за придобиване на степен „доктор“, както и три 

изпратени, но без доказателство, че са приети за печат ръкописи. Две трети от 

публикациите са отпечатани в Phosphorus Sulfur Silicon and the Related Elements – 

утвърдено списание за разпространение на резултати в областта на 
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елементорганичната химия. Трябва да се отбележи друг важен факт – на 15 от тези 

пуликации д-р Енчев е самостоятелен автор, в това число две обзорни статии, 

едната публикувана след заемането на длъжността „професор“. Това е неоспоримо 

доказателство за личния принос и водещата роля на д-р Енчев в изследванията, 

резултатите от които са включени в дисертационния труд. В допълнение са 

представени 25 доклади на научни конференции публикувани в пълен размер.  

 Към дисертационния труд имам следните критични бележки: 

 претоварени обзорни части, които надхвърлят темата на дисертационния 

труд; 

 по отношение на организацията на дисертационния труд – объркани 

номерации на подраздели, заглавия без номера, повторения, поради 

огромния брой съединения, с един и същи номер са обозначени различни 

съединения (макар и в различни части) и др. 

 В част 4. Изучаване на биологичната активност на синтезираните 

елементорганични съединения, е посочено в забележка на стр. 286, че 

„изследваните производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол ще се обозначават 

като оксафосфоли“. Обаче, на всички фигури присъстват данни само за 

съединение означено като „Br-oxph”. Не считам също за уместно в 

заглавието на таблиците (пак в същата 4-та част) да е посочено, че данните 

са за „оксафосфоли“, а всъщност са представени резултати за една 

концентрация и вероятно за едно съединение.  

 

В заключение: Представеният дисертационен труд съдържа оригинални и 

съществени приноси, които обогатяват познанието в областта на органофосфорната 

химия. Дисертацията отговаря на критериите, заложени в ЗРАСРБ, въз основа на 

което давам положителна оценка и мнение научната степен „доктор на науките“ да 

бъде присъдена на проф. д-р  Добромир Димитров Енчев. 
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