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СТАНОВИЩЕ 

от  проф. дхн Иван Петков БАНГОВ 

 

на дисертационен труд за присъждане на научна степен 'доктор на науките'  

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност: Органична 

химия. 

Автор:  проф. д-р Добромир Димитров Енчев, декан на Факултет по природни науки, 

към  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  

Тема: “Синтез, свойства и биологична активност на ненаситени фосфонати” 

1. Общо представяне на процедурата и дисертанта 

Със заповед № РД 16-221 от  18.11.2013 г.. на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски” (ШУ) съм определен за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационен труд на тема “Синтез, свойства и биологична 

активност на ненаситени фосфонати” за придобиване на научната степен ‘доктор на 

науките’ на ШУ от проф. д-р Добромир Димитров Енчев, декан на Факултет по природни 

науки, към  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.  

Представеният от проф. д-р Добромир Димитров Енчев комплект материали е в 

съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ШУ. 

2. Актуалност на тематиката 

Научната продукция, залегнала в дисертацията на професор Добромир Енчев е 

насочена към изясняване на реактивоспособността на механизма на взаимодействие на 

фосфорилирани алени, някои от които с биологична активност. Това са съединения с интересни 

свойства, дължащи се на система от двойни връзки, разположени в различни равнини, в 

комбинация с фосфорилна група. Имено това прави тематиката актуална. 

 

3. Познаване на проблема 

От представеният ми за становище дисертационен труд се вижда, че авторът познавa из 

основи проблема и както подходът, така и резултатите са оригинални.  

 

4. Методика на изследването 

Избраната методика на изследване позволява ли постигане на поставената цел и 

получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  
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5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

За целта на това научно изследване са синтезирани 11 групи от 1,2-алкадиенфосфонати 

съдържащи 54 примера и изследвано взаимодействието им с електрофилни реагенти. На 

базата на така синтезираните съединения е изучена реакцията на електрофи.лно присъединяване 

към 1,2-алкадиенфосфонатите. Дадени са и някои експериментални доказателства за 

предложените възможни механизми на взимодействия.  

Тук, като теоретик искам да отбележа, че тези механизми биха могли паралелно  да се 

изследват с помощта на квантовохимичните методи, с което да се потвърдят експерименталните 

доказателства.  

Предложени са няколко подхода за синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати. 

Изучено е и влиянието на вида на електрофилният реагент върху направлението на реакциите 

на 1,2-алкадиен-и алкатриенфосфонати, като са изследвани взаимодействията с 

интерхалогениди, селененилбромиди, псевдохалогени, фенилтелурилхалогениди,  с 

фенилсулфенилбромид и с фенилселененил бромид, с  метилсулфенилхлорид и 

метилселененилхлорид. 

В втораа част е изследвано и  нуклеофилното присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати, 

като се разглежда  цикломеризацията на 1,2-алкадиенфосфонатите катализирана от преходни 

метали.  

В третата част е разгледана биологичната активност на тези съединения. Показано е, че 

те стимулират покълването на разстенията, докато инхибират това на плевелите. Тази част 

прави дисертационния труд още по-актуален.  

Така представеният материал представлява едно завършено изследване, като се 

започне от различните подходи за синтез на изследваните съединения, следвани от анализа им 

и изучаване на техните механизми,  и се стигне до тяхната биологичната активност.  

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на дисертанта 

Диссертационния труд се базира на 35 публикации от които в 26 авторът е на първо място. От 

тях 2 публикации са обзори, приети в реномирани издания (Topics in Heterocyclic Chemistry,  

Springer  Berlin/Heidelberg и  Trends in Inorganic Chemistry).  Всички статии са публикувани в 

междунаросни списания, най-вече в специализираното Phosphorus Sulfur Silicon and the 

Related Elements.  По публикациите включени в дисертационния труд са забелязани 80 цитата.  

Авторът е участвал в 25 научни мероприятия (конференции и симпозиуми) с доклади в пълен 

текст публикувани материали, като в 2 е поканен лектор, в едната от които в Италия, като 

Guest of Honor, и в 27 научни мероприятия с публикувани материали в резюме.   

7. Автореферат 

Авторефератът е направен според изискванията на съответните правилници, и отразява 

основните резултати, постигнати в дисертацията. 
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8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Изследваните съединения са интересни и аз бих препоръчал на автора те да се изследват 

с теоретичните методи, които са налични в катедра „Обща химия”, а също да се продължат 

изследванията в областта на биологичната активност, където от резултатите на 

дисертационния труд се вижда, че има голямо поле за практическо приложение на тези 

вещества.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, 

които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на 

специфичните изисквания на Факултета по природни науки приети във връзка с Правилника 

на ШУ „Епископ Константин Преславски“ за приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че дисертантът проф. д-р Добромир Димитров Енчев 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност 

Органична химия като демонстрира качества и умения за провеждане на изследвания с 

получаване на оригинални и значими научни приноси. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

научната степен ‘доктор на науките’ на проф. д-р Добромир Димитров Енчев  в област 

на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.2. Химически науки, научна специалност: Органична химия. 

23.01... 2014 г.                              Изготвил становището: . 

                                                                                   проф. дхн Иван Петков Бангов 

 


