
СТАНОВИЩЕ 

от Ивелина Мирчева Георгиева, доц. д-р, Институт по обща и неорганична химия -БАН  

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

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

професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) 

 
Автор на дисертационния труд: редовен докторант Aхмед Неджат 

Неджиб – Катедра Аналитична химия на Факултета по химия и фармация при 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” с научен ръководител: доц. д-р 

Ивайла Панчева-Кадрева. 

Тема на дисертационния труд: Монензин и неговите комплексни 

съединения: свойства в разтвор и твърдо състояние, структура и биологична 

активност. 

 
Предмет на рецензиране: Със заповед № РД 38-113 от 17.02.2016 г. на Ректора на 

Софийския университет “Св. Климент Охридски“ съм определена за член на научно жури по 

процедура за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС “доктор“. Представеният от 

докторанта комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие със ЗРАСРБ и 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на СУ.  

Информация за докторанта. Aхмед Неджиб е роден през 1988 г. Завършва висшето си 

образование във ФХФ на СУ “Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по специалност 

“Компютърна химия“ (през 2011 г.) и магистърска степен по специалност “Медицинска химия” 

(2012 г.). Зачислен е като редовен докторант, професионално направление 4.2 – Химически науки 

(Аналитична химия) към катедра “Аналитична химия“ през 2013 г. (РД 20-236/29.01.2013 г.) и 

отчислен с право на защита (РД 20-291/03.02.2016 г.). Дисертационният труд е обсъден, одобрен и 

насочен към защита на заседание на Катедрения съвет на Катедра Аналитична химия на 28.01.2016 г. 

Дисертационният труд съдържа нови значими резултати за 

комплексообразователната способност на полиетерен йонофорен антибиотик 

монензин с едно- дву- и тризарядни метални йони в разтвор при различно молно 

съотношение метал-лиганд. Темата е актуална и познанията за металните 

комплекси на монензин в разтвор имат пряко отношение при изучаване на 

биологичната им активност. Разработен е оригинален подход за оценка на 

взаимодействието на монензин с метални йони в метанолови разтвори с използване 

на чувствителен спектроскопски метод на кръговия дихроизъм с източник на 
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лъчение синхротрон радиация, комбиниран с квантово-химични изчисления. 

Регистрирани са уникални CD-спектрални характеристики на металните комплекси 

на монензин в разтвор в зависимост от вида на металния йон, степента на 

окисление и типа на комплексната частица. Комплекси с близка структура в твърдо 

състояние проявяват различни CD спектри в разтвор. Обяснение на наблюдаваните 

различия е потърсено с моделиране и симулиране на абсорбционни и CD спектри. 

За първи път е предсказано съществуването на два и три вида комплексни частици 

в разтвор съответно в дву- и тризарядни метални комплекси. Получените резултати 

са важни и изискват понататъшно задълбочено интерпретиране на CD спектрите и 

установяване на зависимост между спектралните характеристики и геометричната 

и електронна структура на металните комплекси на монензин в разтвор. 

Познанията за химичните и биологични свойства на металните комплекси на 

монензин са обогатени с изследванията в дисертационния труд на новосинтезирани 

комплекси с лантанидни йони (Y3+, La3+, Ce 3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, 

Er3+) в твърдо състояние. Проведеното изчерпателно охарактеризиране на 

комплексите с подбрани аналитични и физикохимични методи е предсказало 

състав M(Mon)3(H2O)3 и бидентатно координиране на монензин посредством 

кислородните атоми на депротонираната карбоксилна група и на хидроксилната 

група с нагъване „глава-опашка”. Намерената по-добра антибактериална активност 

на лантанидните комплекси в сравнение с тази на лиганда ги прави обещаващи 

биоагенти. Първоначалната оценка на in vivo токсичността на комплексите на 

монензин с йони на биометали предполага, че леталният изход е свързан с проява 

на невротоксично действие и дихателна недостатъчност.  

Обемът, съдържанието и структурата на дисертационния труд отговарят на 

всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния 

Правилник на СУ. Дисертационният труд е оформен на 131 страници, включва 32 

фигури, 14 таблици и 7 схеми. Структуриран е в 7 раздела, литература с цитирани 

205 източника и допълнителен материал от 25 страници с 26 фигури. Отлично 

впечатление прави прецизният научен стил и изчерпателност при представяне на 

резултатите в дисертацията. Научните изследвания в дисертационния труд са 

публикувани в 2 научни статии: в Bulgarian Chemical Communications (IF= 0.35) и 
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Chirality (IF=1.89 ) (последната е под печат), с което препоръчителните критерии 

на СУ и ФХФ за придобиване на образователна и научната степен “доктор” за 

професионално направление „Химически науки” са изпълнени. Резултатите, 

включени в дисертацията са представени от дисертанта на 3 национални и 1 

международна конференции с устен доклад или постерно участие. Съдържанието 

на автореферата отразява достоверно целите, задачите, основните резултати и 

изводите в дисертационния труд. Изследванията в дисертацията са проведени на 

високо научно ниво и получените резултати са представени стегнато и прецизно. 

Това показва, че докторантът притежава задълбочени познания в областта на 

химичното и биологично изследване на метални комплекси с компетентно 

използване на многобройни аналитични и физико-химични методи за тяхното 

охарактеризиране и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Забележка: На Фиг. 13 посоченият цвят на кривата загубва значение при 

представяне на черно-бялата фигура. 

Заключение: Дисертационният труд има интердисциплинарен характер, съдържа 

научни резултати, които представляват оригинален принос в областта на 

биокоординационната химия. Поради гореизложеното, убедено давам своята 

положителна оценка за проведеното изследване, постигнатите резултати и приноси 

представени в дисертационния труд и гласувам с “да” за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” на Aхмед Неджат Неджиб в област 

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

професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). 

25.04.2016 г.       Рецензент        
гр. София       доц. д-р Ивелина Георгиева 
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