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 Явор Митрев завършва висшето се образование в Химически факултет на СУ “Св. 

Кл. Охридски” през 2006 г. като магистър по химия, професионална квалификация 

“Органична химия”. От 2007 г. е зачислен като редовен докторант в катедра Органична 

химия с научен ръководител проф. дхн М. Паламарева. В момента работи в Института по 

органична химия с център по фитохимия на БАН, като асистент в лаборатория "Ядрен 

магнитен резонанс". 

 Представеният ми за рецензиране дисертационен труд на тема “Синтез, спектрални 

и хроматографски свойства на нови 6Н-6-оксо-дибензо[c,h]хромени” обхваща 126 

страници, структуриран в следните раздели: Увод - 4 стр.; Литературен обзор - 35 стр.; 

Резултати и обсъждане - 43 стр.; Експериментална част – 35 стр.; Изводи – 2 стр. и 

Литература – 7 стр. Цитирани са общо 152 литературни източника. 

 Дисертацията е посветена на експерименталното изследване върху реакция за 

получаване на дибензо[c,h]хроменони чрез взаимодействието на хомофталов анхидрид с 

алдехиди. Тази реакция дава възможност за получаването на нови поликондензирани 

хетероциклени съединения в един стадий. 

 Целта и задачите на дисертационния труд са дефинирани ясно. 

 Задачите, които докторантът си е поставил и убедително излага в рамките на 

дисертационния труд се отнасят до изучаването на оптималните реакционни условия за 

селективно получаване на 11-заместени-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни 

киселини, както и изучаване на възможните им синтетични превръщания. 

Характеризиране на новополучените съединения посредством различни спектрални 
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техники и еднозначно определяне на тяхната относителна конфигурация. Изследване на 

спектрални, хроматографски и биологични свойства на 6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хроменони. 

 Литературният обзор е посветен на реакциите на хомофталов анхидрид и е 

структуриран в няколко подраздела. Разгледани са реакции със съединения съдържащи 

двойни и тройни връзки, реакции с нуклеофилни реагенти и др. Много подробно са 

представени реакциите на хомофталов анхидрид с имини. Приятно впечатление прави това, 

че докторантът подробно описва научните постижения на български учени в тази област, 

както в катедрата по Органична химия на СУ “Св. Кл. Охридски”, така и в Института по 

органична химия на БАН. Направеният литературен преглед има монографичен характер с 

представените в него над 70 схеми. На много места тези схеми са съпроводени с 

обсъждане на реакционните условия и резултатите от синтеза, което оставя впечатлението, 

че ас. Митрев с лекота борави с литературния материал обхващащ периода от последните 

40 години. Въпреки този голям период, болшинството от цитираната литература е след 

2000 г, което показва актуалността и интереса в тази област. 

 Вторият раздел на дисертационния труд, озаглавен “Резултати и обсъждане”, 

естествено представлява най-голям интерес. Той е разделен в две части. Първата –

Синтетични изследвания – разглежда нов аспект на взаимодействието между хомофталов 

анхидрид и алдехиди. В зависимост от реакционните условия е наблюдавано образуването 

на няколко продукта - цис- и/или транс-изохроманонови киселини, ациклени продукти от 

Перкинов тип и дибензо[c,h]хроменонови киселини, като количеството им зависи от 

конкретните реакционни условия. Намерени са оптимални условия за получаването на 

целевите съединения при провеждане на реакцията в условията на термодинамичен 

контрол и среда на пиридин. Следва да се отбележи, че използването на излишък от 

хомофталовия анхидрид, както и реда на смесване на компонентите са важна предпоставка 

за повишаване на количеството на дибензо[c,h]хроменоновата киселина. Установено е, че 

реакцията за получаване на 11-заместени-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни 

киселини протича успешно само в случаите когато, като алдехидна компонента се 

използват на неенолизиращи се алдехиди. 

 Към синтетичните приноси на дисертацията могат да се отнесат и химичните 

трансформации на част от новополучените 6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни 

киселини до естери и амиди. 
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 В резултат от проведените синтетични изследвания са получени 47 съединения, от 

които 27 неописани в литературата транс-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хроменови производни. 

Структурата на новополучените съединения е еднозначно доказана със спектрални методи 

и елементни анализи, а в три от случаите и с рентгеноструктурен анализ. 

 Добро впечатление прави, че на базата на изложените факти докторантът предлага 

вероятен механизъм на реакцията, който включва няколко етапа: образуването на 

продукти от Перкинов тип, като арилиден хомофталова киселина и анхидрид; реакция на 

нуклеофилно присъединяване по Михаел; вътрешномолекулно ацилиране, водещо до 

получаване на спиро-съединения; декарбоксилиране и накрая лактонизация, водеща до 

образуването на основния скелет.  

 Втората част на раздел “Резултати и обсъждане” – Аналитични изследвания – 

посочва данни от хроматографски, ЯМР спектрални и флуоресцентни свойства на някои от 

новосинтезираните вещества. Проведен е и първоначален скрининг за антибактериалната 

активност на някои от киселините, техните метилови естери и амиди. 

 От проведените ЯМР анализи е приписана транс-конфигурация на целевите 

съединения съдържащи дибензо[c,h]хроменонов скелет. Показано е влиянието на 

ароматния заместител в положение 11 върху химичното отместване на сигналите в 

резултат на магнитната анизотропия. Разработена е процедура за спектрално 

охарактеризиране на киселините въз основа на протонни и въглеродни спектри, като за 

отнасяне на сигналите са използвани двумерни хомо- и хетероядрни корелации. 

Задълбочените ЯМР изследвания проведени от докторанта и свободното боравене с 

получените резултати ми дават основание да считам, че освен методите на органичния 

синтез той е усвои в голяма степен и структурния анализ. 

 Подразделът посветен на хроматографските изследвания започва със сравнително 

подробно запознаване с теорията на Снайдер. Изборът на подвижни фази посредством 

програмата LSChrom е напълно автоматичен и тук по-скоро става въпрос за 

демонстриране на възможностите на програмата. У мен възниква въпросът, какво означава, 

цитирам: “разширяване на границите на приложимост на програмата”. При наличието на 

такъв голям брой реакционни схеми в дисертацията бих казал, че авторът е “разширили и 

границите на приложимост” на програмата ChemDraw. Личното ми мнение е, че по този 

начин формулираната цел на хроматографското изследване няма съществен научен принос, 
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към иначе стойностните резултати в тази дисертация. Не мога да намеря обяснение и на 

факта, че представените процентни съотношения на разтворителите за подвижни фази са с 

точност до третия знак. Необходимо ли е това и с такава точност ли са били приготвени 

подвижните фази при експеримента ? 

 При изследване на флуоресцентните свойства на съединения съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонов скелет, също има твърдения с които не мога да се съглася. 

Например, че синята флуоресценция се среща сравнително рядко при органични 

съединения. Та нали повечето оптически избелители флуоресцират при тази дължина на 

вълната. Не съм съгласен и с определението, че фенилаланинът и триптофанът са 

флуорофорни фрагменти, тъй като са изолирани от общата спрегната система. 

 Последната част от разделът “Резултати и обсъждане” е посветена на 

микробиологичен скрининг. Изследвана е антибактериалната активност на серия от 

новосинтезирани съединения срещу патогенни бактериални щамове. Резултатите показват, 

че някои съединения притежават активност, съизмерима с тази на Penicillin G по 

отношение на Грам-отрицателни микроорганизми. Тези изследвания показват още веднъж, 

че научните приноси на дисертационният труд, са както с фундаментален, така и с 

приложен характер. 

 В експерименталната част на дисертацията се описва достатъчно подробно и точно 

синтеза на получените съединения, както и техните спектрални характеристики. Вижда се, 

че докторантът е овладял различни техники за синтез, разделяне и пречистване на 

органични вещества и умело интерпретира спектралните данни. Това ми дава основание да 

считам, че получените резултати са лично дело на докторанта. 

 Други критични бележки по дисертацията, освен гореспоменатите, нямам. 

Онагледяването е добре поднесено и улеснява възприемането на представените данни, 

въпреки няколкото грешки, като например 6Н-6-оксо-дибензо[c,h]хромени вместо 

6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромени. Авторефератът достатъчно точно и адекватно отразява 

основните положения и приноси на дисертационния труд. Част от резултатите включени в 

дисертацията са публикувани в 3 реномирани международни списания - J. Liq. Chromatogr. 

& Rel. Technol, Acta Crist. и Eur. J. Org. Chem., както и 5 научни форума, три от които с 

международно участие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Представеният от Явор Митрев дисертационен труд напълно отговаря по обем, 

качество и постигнати научни приноси на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в РБ и Правилника за приложение на Закона. Той е в областта на 

синтетичната органична химия и химията на хетероциклените съединения. Дисертацията 

съдържа достатъчно оригинални научни приноси, както от фундаментален, така и от 

приложен характер, най-същественият от които е нова, високо транс-диастереоселективна 

домино-реакция за създаване на дибензо[c,h]хроменонова пръстенна система. Докторантът 

успешно е усвоил и използвал тънкостите на органичния синтез и съвременните 

спектрални и хроматографски методи за анализ, което показва безспорния му личният 

принос към получените резултати. Отправените забележки в никакъв случай не понижават 

високата научна стойност на дисертационния труд. 

 Всичко това ми дава основание убедено да препоръчам на уважаемите членове на 

Научното жури да гласуват за присъждането на образователната и научна степен "доктор"  

на асистент Явор Николаев Митрев. 

 

 

 

 

 

 

30.09.2011 г         доц. д-р Огнян Петров 

София 
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