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Становище 

от проф. д-р Николай Георгиев Василев, ИОХЦФ, БАН 

 

върху дисертационния труд на редовен докторант Хасан Хасанов Хасанов на тема: 

„Синтез и реакции на електрофилна циклизация и на циклоизомеризация на 1-

фосфорилирани 3-(α- и β-хидрокси-заместени)-алени”, представен за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” 

 

 Дисертационният труд на Хасан Хасанов Хасанов представлява продължение на 

изследванията, провеждани в Катедрата по органична химия и технология на Факултета 

по природни науки на Шуменския Университет „Епископ Константин преславски“ 

върху синтез на нови функционализирани алени и изследване на тяхната 

реактивоспособност. 

 Дисертацията представлява изследване с методите на синтетичната органична 

химия на селективния синтез на 1,3-бифункционализирани алени и тяхната 

електрофилна циклизация. Като резултат от тези изследвания са синтезирани, 

изолирани, пречистени чрез колонна хроматография и охарактеризирани спектрално 

чрез 1Н-, 13С-, 31Р-ЯМР и ИЧ спектри 74 нови, неописани в литературата, 

хетероциклени и ненаситени ациклени органични съединения. 

 Дисертацията е структурирана в три части: (i) Литературен преглед, в който 

логически последователно е представен литературен обзор върху Синтез на 

хидроксиалкилалени, Синтез на фосфорилирани алени чрез [2,3]-сигматропни 

прегрупировки на пропаргилови съединения и Циклоизомеризации на 

хидроксиалкилалени. Цитирани са 325 от общо 336 литературни източника. В края на 

литературния преглед са поставени и основните задачи на дисертационния труд, (ii) 

Глава втора представя Резултати и обсъждане, в която са представени конкретните 

научните резултати като повечето данни са систематизирани в таблици, (iii) Глава 

трета е Експериментална част и са описани подробно експерименталните процедури, 

както и физичните и спектрални данни на новополучените съединения. 

Дисертационният труд завършва с Основни научни приноси и Литература.  

Методично са представени и решени поставените задачи по: 

- Създаване на лесно достъпни и високо селективни методи за синтез на 3-(α- 

или β-хидроксиалкил)аленфосфонати и аленил фосфин оксиди със защитена и 
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незащитена хидроксилна група с възможности за вариране на заместителите 

както в аленовата система, така и във фосфорната функция; 

- Изследване реакциите на получените 3-(α- или β-

хидроксиалкил)аленфосфонати и аленил фосфин оксиди със защитена и 

незащитена хидроксилна група с оглед проучване на възможностите и 

ограниченията на протичащата циклизация с конкурентното участие на 

едната и/или другата функции, свързани с аленовата система; 

- Изследване на реакциите на циклоизомеризация на синтезираните 3-(α- или β-

хидроксиалкил)аленфосфонати и аленил фосфин оксиди при взаимодействие с 

йони на т. н. монетни метали; 

- Изследване на биологичната активност на фосфорилирани 3-(α- или β-

хидроксиалкил)алени и на продуктите на тяхната електрофилна циклизация и на 

циклоизомеризация. 

 Като цяло дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които могат да 

се характеризират като новост за науката и разширяване на съществуващите знания. 

Резултатите от дисертацията са оформени в 8 научни публикации (една в Heteroatom 

Chem. с IF = 1.221 за 2016, една в Bulg. Chem. Comm. с IF = 0.238 за 2016, една е 

изпратена за печат в Phosphorus, Sulfur, Silicon с IF = 0.809 за 2016 и пет в научни 

списания без IF) и са докладвани на 6 научни форума. Проведените изследвания са 

перспективни и добра основа за бъдещи разширени химични и биологични 

изследвания, насоките за които са до голяма степен очертани в дисертационния труд. 

Например установената биологична активност на изследваните съединения при широк 

спектър от патогенни микроорганизми е перспективна от гледна точка на това, че е 

известен проблема с развитието с времето на резистентност към антибиотиците и 

необходимостта от разработване на нови антибиотици и други лекарствени средства. В 

тази връзка планират ли се изследвания на токсичността на изследваните за биологична 

активност съединения? 

 Авторефератът достатъчно пълно и точно отразява най-важните 

експериментални резултати и научни хипотези от дисертационния труд. 

 Познавам дисертанта от докладването му на 12-та Национална конференция с 

международно участие „Природни науки 2014“ и настоящият дисертационен труд 

затвърди много-добрите ми впечатления. Убеден съм, че резултатите са лично негово 

дело. Г-н Хасанов е извършил значителна по обем експериментална работа, изложил е 

коректно получените резултати и ги е дискутирал компетентно. Усвоил е съвременни 
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методи за синтез и анализ на сложни органични молекули. Работата по дисертационния 

труд го характеризира като отлично подготвен млад специалист и изследовател. 

Следователно образователна цел на докторантурата без съмнение е успешно изпълнена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Въз основа на всичко казано по-горе може да се заключи, че дисертационният 

труд на кандидата Хасан Хасанов Хасанов представлява сериозно и оригинално научно 

изследване, което напълно отговаря и надхвърля изискванията за получаване на 

исканата степен. По тази причина убедено препоръчвам на почитаемото Научно жури 

да гласува за присъждането на научната и образователна степен «доктор» на Хасан 

Хасанов Хасанов. 

 

 

 

София, 27.11.2017 г.     Проф. д-р Н. Василев:  

         /........................................../ 


