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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дхн Владимир Димитров, Институт по органична химия с Център по 

фитохимия, БАН; 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9 

 

 

относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” в Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика Професионално направление: 4.2. Химически 

науки. Докторска програма „Органична химия“. 

 

На тема: „СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ НА ЕЛЕКТРОФИЛНА ЦИКЛИЗАЦИЯ И 

НА ЦИКЛОИЗОМЕРИЗАЦИЯ НА 1-ФОСФОРИЛИРАНИ 3-(α- И β-

ХИДРОКСИ-ЗАМЕСТЕНИ)-АЛЕНИ” 

Автор: Хасан Хасанов Хасанов 

Научен ръководител: проф. дхн Валерий Христов 

Научен консултант: доц. д-р Ивайло Иванов 

Форма на докторантурата: редовен докторант 

 

 

 Общо представяне на кандидата и процедурата 

 Хасан Хасанов е получил магистърска степен по органична химия в 

ШУ „Епископ Константин Преславски” през 2010 г. В периода 04.03.2014 – 

24.03.2017 г. е редовен докторант в катедрата по „Органична химия и 

технология“ във Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин 

Преславски”. 

 Представеният ми комплект от материали на електронен носител 

включва всички необходими за процедурата документи от административен и 
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научен характер и са в съответствие с Правилника за развитие на 

академичния състав на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 Темата на дисертацията 

 В дисертацията, кандидатът е направил задълбочен анализ на 

публикуваните в литературата резултати (в рамките на прегледа са цитирани 

325 литературни източници) и е заключил, че реакциите на електрофилна 

циклизация и циклоизомеризация нa 1-фосфорилирани 3-(α- или β-

хидроксиалкил)алени са слабо изследвани. Поради това дисертанта си е 

поставил следните задачи – да изучи реакциите за получаване на 3-(α- или β-

хидроксиалкил)аленфосфонати и да разработи удобни и селективни методи за 

синтеза им; да изучи реакциите на циклоизомеризация на синтезираните 3-(α- 

или β-хидроксиалкил)аленфосфонати и аленил фосфин оксиди под влиянието 

на т.н. монетни метали Ag, Au, Cu, Ni, Sn, Al, Zn, Pd и Pt; да проведе 

експерименти за оценяване на биологичната активност на синтезираните 

съединения. 

 В рамките на дисертационния труд се демонстрира значителна по обем 

експериментална работа и постигнатите резултати съответстват на целите и 

задачите, които си е поставил дисертанта. Разработен е синтетичен подход за 

получаване на 3-(α- или β-хидроксиалкил)алени и съответни аленфосфонати и 

са изучени процесите, протичащи в присъствие на различни реагенти (напр. 

органична база; електрофилни реагенти). 

 Синтезираните съединения са характеризирани с модерни физични 

методи (
1
H, 

13
C и 

31
P ЯМР спектроскопия и др.). В експерименталната част 

коректно са описани разработените процедури. В дискусионната част на 

дисертационния труд коректно са изложени проведените експерименти, 

направените наблюдения и изведените заключения. Установена е обещаваща 

антимикробна и антигъбична активност за някои от получените съединения. 



3 

 

Дисертационният труд е построен ясно, логично и е онагледен с подходящи 

схеми, таблици и фигури. 

 

 

 Оценка на личния принос на кандидата 

 В рамките на дисертационния труд дисертанта демонстрира синтетични 

умения и компетентно прилагане на достъпните физични методи за 

охарактеризиране на синтезираните съединения, както и за изучаване на 

процесите протичащи при проведените експерименти. Получените 

експериментални данни са интерпретирани логично и коректно. Публикувани 

са седем научни съобщения, някои от които в списания с импакт фактор. В 

представения списък на публикациите е видно, е има проект и за осма 

публикация с резултати от дисертацията (изпратен е ръкопис за публикуване, 

за което още няма становище). От представените документи може да се 

заключи, че основните приноси се дължат на усилията на кандидата. 

Резултатите са докладвани пред шест национални форума, някои от които с 

международно участие. 

 

 

 Критични бележки и препоръки 

 Изводите биха могли да се представят по-обобщено и по-кратко. В 

документите на дисертанта са представени копия на 7 публикации, при 3 от 

които не е видно къде са публикувани (номера 2, 3 и 7). Следвало е да се 

приложат титулните страници на списанията, въпреки че в представения 

списък на публикациите, коректно е посочен източника. 

 Направените забележки не омаловажават качеството на дисертационния 

труд. 
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 Заключение 

 Дисертационният труд на Хасан Хасанов Хасанов съдържа оригинални 

резултати от които коректно са изведени приноси към синтеза на 3-(α- или β-

хидроксиалкил)алени и аленфосфонати. Дисертационния труд отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на 

ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 Чрез представения дисертационен труд докторанта Хасан Хасанов 

Хасанов демонстрира умения за самостоятелно провеждане на научни 

изследвания и самостоятелно решаване на проблеми. 

 Поради това, убедено давам положителна оценка на представения 

дисертационен труд и предлагам на почитаемото научно жури да присъди на 

Хасан Хасанов Хасанов образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

         

 

26.11.2017 г.       проф. дхн Владимир Димитров 


