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Биографични данни за докторант Гергана Колева  

 Гергана Колева е родена на 26 април 1983 г. Висшето си образование 

завършва в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” – през 2007 г. със степен бакалавър, профил „Органична химия”, 

а през 2008 г. магистратура „Медицинска химия”. Три месеца, от ноември 

2008 г. до февруари 2009 г., работи като химик в катедра „Приложна 

органична химия”, а от февруари 2009 г. е редовен докторант по теоретична 

химия в същата катедра под ръководството на проф. дхн Борис Гълъбов. Има 

4 публикации в три от най-престижните списания по химия в света.    

 

Същност и приноси на дисертационния труд 

Представеният от докторант Гергана Колева дисертационен труд за 

получаване на образователната и научна степен “доктор” представлява 

теоретично изследване върху механизма на реакции на електрофилно 

ароматно заместване. Тези механизми са едни от най-изследваните в 

органичната химия. В литературния обзор много подробно и коректно е 

разгледан механизма на реакции на нитриране, алкилиране, сулфониране и 

халогениране на ароматни съединения. Тези реакции включват няколко 

етапа като  скоростоопределящ етап е образуването на σ-комплекс.  

В дисертационния труд са изследвани механизмите на реакции на 

електрофилно ароматно халогениране с молекулен хлор и бром, и 

сулфониране със серен триоксид. Според получените резултати при реакции 

на халогениране в неполярна среда и отсъствие на катализатор протичат два 

конкуриращи се процеса, които водят до еднакви крайни продукти. Първият 

е пряко заместване по съгласуван механизъм без да се образува σ-комплекс. 

Вторият е присъединяване на халоген и следващо елиминиране на 

халогеноводород.  



При реакцията на ароматно сулфониране със серен триоксид също са 

намерени два реакционни пътя. Те зависят от полярността на средата и от 

възможността молекулите на тази среда да образуват комплекси със серния 

триоксид. Намерено е, че в полярна среда реакцията протича по класическия  

механизъм на електрофилно ароматно заместване, при който се преминава 

през образуването на σ-комплекс. В неполярна среда обаче реакцията 

протича по механизъм на пряко заместване през съгласувано преходно 

състояние без образуването на σ-комплекс.  

Проведените теоретични изследвания върху реакции на ароматно 

сулфониране на бензен, толуен, 1,4-дихлорбензен и нафтален показват, че 

ако сулфонирането се извършва в разтворител, чиито молекули могат да 

образуват комплекс със серния триоксид (например разтворител 

нитрометан), реакцията следва класическия механизъм през образуването на 

σ-комплекс от две молекули серен триоксид и една молекула арен.  

При провеждането на реакцията в разтворител, чиито молекули не 

образуват комплекс с серния триоксид, тя протича с едновременно участие 

на 2 молекули серен триоксид по съгласуван механизъм (не се образува 

интермедиат) до получаването на аренпиросулфонова киселина.   

По този начин направените теоретични изследвания отхвърлят 

традиционните механизми на ароматно сулфониране, включващо 

интермедиати с участието на една молекула серен триоксид.  

За охарактеризиране на реакционната способност на ароматни системи 

в реакции на електрофилно ароматно заместване е предложен нов 

теоретичен дескриптор – електрофилен афинитет. Този дескриптор е 

приложен за реакции на нитриране на заместени бензени (изследвани са 13 

процеса), бензилиране на бензен и халогенобензени (12 процеса), хлориране 

на бензен и метилбензени (11 процеса), и бромиране на бензен, 

метилбензени,  заместени анизоли и на полициклени ароматни 

въглеводороди. Тъй като дефиницията на дескриптора електрофилен 

афинитет е свързана с класическия механизъм на реакцията на електрофилно 

ароматно заместване, включващ образуването на σ-комплекс, този 

дескриптор трябва да се прилага само за реакции, протичащи по класическия 

механизъм. Тук бих искал да подчертая, че това са реакции, протичащи в 

полярен разтворител или в присъствие на катализатор.  

 

Дисертацията е написана на 131 страници, съдържа 17 фигури, 9 

схеми и 23 таблици. Отделно в приложение са дадени още 10 фигури. 

Цитирани са 231 литературни източника. Оформянето на дисертацията 

прави добро впечатление. В първият вариант обаче бяха допуснати доста 

технически, правописни и печатни грешки, които впоследствие бяха 

отстранени.   

 



  Наукометрични показатели   

Резултатите, представени в дисертацията са публикувани в 4 статии. Те 

са във водещи международни научни списания с висок импакт фактор – две в 

Journal of American Chemical Society и по една в Journal of Organic Chemistry 

и Angewante Chemie International Edition. В две от статиите дисертантът е на 

първо място. В авторския колектив освен научния ръководител присъстват и 

две много известни имена в областта на теоретичната химия – Henry Schaefer 

III и Paul von Schleyer.    

До сега има намерени 14 цитата на тези статии, което е добър атестат 

за тяхното качество.  

Има 8 участия в конференции и конгреси, но 2 еднакви доклада (№ 1 и 

№ 2 (2009 и 2010 г.) и № 7 и № 8 (2011)) и един и същи постер (№ 3 и № 5 

(2010)) са представени на два различни научни форума, т.е. 3 представяния 

са дублирани.    

 

Въпроси и забележки  

На стр. 83 е отбелязано, че е получен σ-комплекс толуен/серен 

триоксид на ниво HF. Опитите да се оптимизира тази структура, да се получи 

локален минимум, на други изчислителни нива, MP2 и DFT, не са довели до 

успех. В кои от всички изследвани случаи в дисертацията се получават 

подобни резултати? Може ли да се смята, че отчитането на корелационната 

енергия при оптимизацията на структурата на такива σ-комплекси оказва 

влияние и не могат да се образуват стабилни структури?  

На стр. 84, фигура 10, геометрията на преходното състояние при 

сулфониране на бензен с една молекула серен триоксид е получена като е 

използвана Cs симетрия. В Таблица 16 на същата страница не е отбелязано, 

че същите ограничения по симетрия са наложени и на реакционния комплекс 

и на крайния продукт – бензенсулфонова киселина. В този смисъл 

разглеждането не е коректно, ако са използвани различни ограничения по 

симетрия за преходното състояние от една страна и за реагентите и продукта 

от друга.  

Коя е причината да се използва Cs симетрия в този случай? При всички 

останали разглеждания на механизми на електрофилно ароматно заместване 

подобни ограничения не са налагани.    

  

Отбелязването на литературата в малки скоби внася известни 

затруднения – може да настъпи объркване с цитирането на уравнения или 

пък с изброяване, както е на стр. 4.  

 Въпреки направените корекции в текста бих искал да обърна внимание 

на някои неточности, идващи вероятно от буквален превод от английски, 

например „симулиран тетрахлорметан“ и „симулиран нитрометан“. Вместо 

„в контраст на …“ е по-добре да се каже „в противоречие на …“.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от изследванията, изложени в дисертацията, са 

публикувани в 4 научни статии във водещи международни списания. 

Теоретичните резултати отнасящи се до механизма на реакции на 

халогениране с молекулен халоген и сулфониране със серен триоксид в 

неполярна среда оспорват всеобщата валидност на класическия механизъм 

на реакции на ароматно електрофилно заместване (преминаване през σ-

комплекс) и показват, че при определени условия тези реакции могат да 

протекат по съгласуван едностадиен механизъм на пряко заместване. 

Приносите на дисертацията по мое мнение могат да се характеризират като 

създаване на нова хипотеза.    

 Препоръчвам на почитаемото Жури да присъди на магистър Гергана 

Колева научната и образователна степен “доктор”  

 

 

 

23.05.2012 г.       Рецензент:  

     

(проф. дхн Венелин Енчев)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


