
СТАНОВИЩЕ 

от проф. дн Вася Стефанова Банкова 

за дисертационния труд на Явор Николаев Митрев на тема “Синтез, 

спектрални и хроматографски отнасяния на нови 6Н-6-оксо-

дибензо[c,h]хромени” , представен за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” 

 

 Дисертацията на г-н Митрев представлява изследване върху 

получаването нови дибензохроменони при реакция на хомофталов анхидрид с 

алдехиди и върху някои свойства на новополучените съединения. 

Съединенията с дибензохроменонов скелет са обект на изследователски 

интерес поради факта, че някои техни представители са показали ценно 

фармакологично дейсттвие. Към тази група съединения спадат например 

природни антибиотици с антитуморна и антибактериална активност. В 

светлината на все по-настойчивата нужда от нови антибактериални и 

противотуморни средства това определя темата на дисертацията като 

интересна и актуална.  

Всъщност в основата на дисертационния труд е една интригуваща за 

химика-органик задача: превръщането на страничния продукт на една реакция 

в основен. Ползвайки богатия опит на катедра “Органична химия” на СУ в 

областта на химията на реакции с участието на хомофталов анхидрид, 

дисертантът подхожда към решаването на тази задача компетенто, системно и 

последователно, проявявайки въображение. Намерени са най-подходящите 

опитни условия, водещи до най-добри добиви от целевите продукти. Остроумен 

ескпериментален детайл е предложената процедура за изолиране на продукта 

без хроматография, само с екстракция при подходящо рН, която позволява 

страничният продукт да остане във водната фаза. Отлично впечатление прави 

подробното проучване, посветено на разкриване на механизма на 

изследваната реакция, осъществено с разбиране и изобретателност. Високо 

оценявам и задълбоченото изследване на реакциите с някои от използваните 

изходни вещества, които не са довели до очакваните продукти. Този подход 

показва, че дисертантът (а и ръководителите му) не е склонен да се поддава на 

пожелателно мислене, а с внимателно наблюдение и точна преценка е в 

състояние да превърне в предимство това, което на пръв поглед изглежда като 



недостатък на изследването. ЯМР изследванията на дибензо[c,h]хроменовите 

киселини представляват съществен принос към занията за спектралните 

отнасяния на тези съединения. Малък, но важен детайл в цялостното 

изследване са и проведените тестове за антимикробна активност, при които 

някои от съединенията са показали обещаващи резултати.  

Като цяло дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които 

могат да се характеризират като новост за науката и разширяване на 

съществуващите знания. Част от материала на дисертацията е оформен в три 

научни статии, публикувани в авторитетни международни списания с импакт 

фактор. 

Нямам забележки по същество към работата. Проведените изследвания 

са преспективни и могат да послужат като основа за по-нататъшни разширени 

химични и биологични изследвания, насоките за които са до голяма степен 

очертани в дисертационния труд.  

Познавам дисертанта от работата му в ИОХЦФ и насотящият труд 

затвърди отличните ми впечатления. Убедена съм, че резултатите са лично 

негово дело. Г-н Митрев е извършил значителна по обем екпериментална 

работа, изложил е коректно получените резултати и ги е дискутирал 

компетентно. Усвоил е разнообразни съвременни методи за синтез и анализ на 

сложни органични молекули. Работата го характеризира като отлично 

подготвен млад специалист и изследовател. Това показва, че и 

образователната цел на дисертационния труд без съмнение е успешно 

изпълнена.  

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

дисертационният труд на г-н Явор Митрев представлява сериозно и оригинално 

научно изследване и напълно отговаря на изискванията за получаване на 

исканата степен. По тази причина убедено предлагам на почитаемото Научно 

жури да присъди на г-н Митрев научната и образователна степен “доктор”. 
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