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Представеният за защита дисертационен труд е изработен от Гергана 

Тодорова Колева, редовен докторант в катедра Приложна органична химия на 

Факултета по Химия и Фармация на СУ “Св. Кл. Охридски”. Гергана Колева е 

завършила Химическия факултет на СУ (сега Факултет по Химия и Фармация) 

като бакалавър през 2007 г., след което е завършила магистратура Медицинска 

химия в същия факултет с отличен успех. От февруари 2009 г. тя е докторант в 

катедра Приложна органична химия на факултета с научен ръководител проф. 

дхн Борис Гълъбов. 

Дисертацията е написана на 129 страници, съдържа 23 таблици и 27 

фигури, цитирани са 231 литературни източници. Представянето включва увод 

(1 стр.), литературен обзор върху реакциите на ароматно електрофилно 

заместване (19 стр.), описание на изчислителните методи, използвани в 

дисертацията (25 стр.), цели и задачи на дисертацията (1 стр.), резултати и 

обсъждане (49 стр.), изводи (1 стр.), приложения (10 стр.), цитирана литература 
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(11 стр.). Като допълнителна информация са добавени и списъци на 

публикациите по дисертацията, на забелязаните цитати, и на представяния на 

резултатите на национални и международни прояви.  

Изследванията, включени в дисертационния труд, включват серия от 

квантово-химични пресмятания върху механизма на реакциите на електрофилно 

ароматно заместване с различни електрофили в полярна или неполярна среда, и 

оценяването на реактивоспособността на ароматните съединения в тези реакции.  

В литературния обзор са обобщени значителен брой експерименални и 

теоретични изследания върху механизма на реакциите на електрофилно 

заместване в ароматни съединения като отделно са представени реакциите на 

алкилиране, нитриране, сулфониране и халогениране. Специално внимание е 

обърнато на различните аргументи за конкретните реакционни механизми в 

зависимост от реакционните условия и на изследвания за кинениката на 

процесите. Отбелязано е, че основната част от изследваните в литературата 

реакции са проведени в полярна среда или в присъствие на катализатор, където 

реакцията протича по класическия SEAr механизъм с междинното формиране на 

σ-комплекс. Коментирани са и реакции в неполярна среда. 

Секцията за изчислителните методи, използвани в изследванията, 

накратко описва основите на методите на квантовата химия (метода на Хартри-

Фок, теорията на пертурбациите, теорията на функционала на плътността) и 

особеностите на наборите от базисни функции. Детайлите за методите за 

пресмятания, дадени в началото на секцията Резултати и обсъждане, показват, че 

изследванията са проведени на съвременно изчислително ниво.  

Основните резултати от изследванията, включени в дисертацията за 

описани в секцията Резултати и обсъждане, където проведените изследвания са 

представени в отделни подсекции. Първите две подсекции включват 

дефинирането и приложението на нов дескриптор на реакционната способност за 

реакции на електрофилно ароматно заместване - електрофилен афинитет. 

Третата подсекция описва детайлното изследване на механизма на 

взаимодействие на бром с бензен и арени, включващ конкурентни реакции на 
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присъединяване и заместване в ароматното ядро. В четвъртата подсекция са 

представени резултатите за два възможни механизма на ароматно сулфониране 

със серен триоксид – съгласуван и класически SEAr механизъм. В последната 

подсекция е направено сравнение между механизмите на пряко съгласувано 

заместване и на присъединяване-елиминиране при хлориране на анизол.  

Изводите обобщават и отразяват точно получените резултати.  

Приносите на изследванията включват изясняване на механизма на 

реакцията на електрофилно ароматно заместване с различни ароматни 

съединения и електрофили. За количествена оценка на реактивоспособността и 

региоселективността на заместителни процеси при моно- и полизаместени 

бензени при реакции протичащи по SЕAr механизъм в публикациите, включени в 

дисертационния труд, е въведен нов индекс - електрофилен афинитет, който е 

дефиниран като относителната енергия на σ-комплекса, образуван в хода на 

реакцията. Показано е, че този индекс (получен от квантово-химични 

пресмятания) корелира количествено с експереиментално измерените скорости 

на електрофилно ароматно заместване. 

Съществен принос на изследванията е доказването на два конкурентни 

реакционни пътя при реакции на халогениране в неполярна среда и отсъствие на 

катализатор - пряко заместване по съгласуван механизъм без образуване на σ-

комплекс и последователно присъединяване-елиминиране. Установено е, че при 

активирани ароматни съединения мханизмът на присъединяване-елиминиране е 

енергетично по-изгоден. Освен с квантово-химични пресмятания, този 

механизъм е подкрепен и с ЯМР спектроскопско изследване, при което са 

установени характерни за етапа на присъединяване съединения.  

Изследванията, включени в дисертационния труд, показват, че 

сулфонирането на различни ароматни съединения в полярна среда протича по 

класическата схема на процеса, но скоростоопределящият етап се подпомага от 

допълнителна молекула серен триоксид като полярният разтворител стабилизира 

σ-комплекса, при който ароматното ядро е частично положително заредено. В 
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неполярна среда реакцията протича по различен механизъм - през съгласувано 

преходно състояние.  

Научните приноси на Гергана Колева са публикувани в 4 научни статии в 

списания с импакт фактор и 1 публикация се подготвя за печат. Публикуваните 

статии са в най-авторитетните химически списания Angew. Chem. Int. Ed. и J. Am. 

Chem. Soc., а четвъртата статия е най-уважавано списание по органична химия - 

J. Org. Chem. Публикуването на резултатите в тези водещи научни списания 

красноречиво показва високото ниво на изследванията и важността на 

получените резултати за изясняване и коригиране на класическите парадигми в 

механизмите на органичните реакции. Съгласно приложената справка (към 

датата на подаване на документите) публикациите на Гергана Колева са 

цитирани 13 пъти, като специално искам да отбележа цитата в престижната 

поредица Organic Reaction Mechanisms. 

Резултати от изследванията са представени на 3 национални и 5 

международни научни конференции, симпозиуми и семинари, като 6 от 

представянията са с устен доклад (3 от тях изнесени от кандидатката) и 2 са 

постерни съобщения. 

Всички научни трудове на Гергана Колева са в съавторство с научния ѝ  

ръководител проф. Гълъбов, както и с проф. Schaefer и проф. Schleyer. В две от 

публикациите (тези в J. Am. Chem. Soc.) тя е първи автор, в една е втори и в една 

– трети автор.  

 

Оценявам високо изследванията, включени в дисертационния труд. 

Представените изследвания са оригинални, получените научни резултати могат 

да се отнесат към категориите новост за науката и обогатяване на 

съществуващите знания. Следвайки високото ниво на изследванията в групата на 

проф. Гълъбов, проведените изследвания и резултатите от тях са описани и 

интерпретирани прецизно, направени са важни изводи за предпочетените 

реакционни механизми в зависимост от условията, в които протича реакцията. 

Доказана е приложимоста на нов индекс на реактивоспособност в реакциите, 

протичащи по класическия механизъм на електрофилно заместване.  
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Въз основа на гореизложеното давам положителна оценка на дисертационния 

труд на Гергана Тодорова Колева за получаване на образователната и научна 

степен доктор. 

 

2.05.2012 г.       Рецензент: 

 

проф. дхн Георги Н. Вайсилов 

 


