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1. Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите 

 Дисертационният труд е по тема, която напълно отговаря на научната специалност 

„Теоретична химия”, шифър 01.05.01. Написан е на 132 страници, съдържа 27 фигури и 23 

таблици. Използвани са 231 литературни източника. Всъщност, цитираните източници са 290, тъй 

като няколко пъти забелязах номера на цитати с по няколко източника. Интересно е 

разпределението на източниците по десетилетия: 16.5% преди 60-те години; 19.6% през 60-те 

години; 13.5% през 70-те години; 15.2% през 80-те години; 14.5% през 90-те години и 20.7% през 

настоящия век. Дисертационният труд се основава на 4 публикации а още една работа в процес на 

подготвяне за печат. Публикациите са отпечатани в най-реномирани списания по химия с 

изключително висок импакт-фактор: J.Am.Chem.Soc. (2), Angewandte Chemie (1) и J.Org.Chem. (1). 

Изискването, че дисертационният труд трябва да се основава най-малко на една научна 

публикация в списание с импакт-фактор е преизпълнено. 

 Дисертационният труд е посветен на проучване на реакционната способност на 
ароматните съединения в реакциите на електрофилно ароматно заместване, както и на 
изследване на механизмите на някои SEAr процеси. Реакцията на електрофилно ароматно 
заместване (SEAr) е една от най-изучаваните в органичната химия, с оглед на широкото ѝ 
приложение. За постоянния интерес към проблема свидетелства и анализът на ползваните 
литературни източници в дисертационния труд по десетилетия (виж по-горе!). Важно е да се 
подчертае, че изследванията върху скоростта на реакциите на електрофилно ароматно заместване 
се усложняват от обстоятелството, че в ароматното ядро има няколко водородни атома, които 
могат да участват в самата реакция, т. е. да се отцепят. По тази причина определянето на общата 
скорост не дава ясна картина за протичането на процеса. Класическият механизъм на SEAr включва 
първоначално формиране на π комплекс, последвано от преходно състояние, което води до 
образуването на σ комплекс в скоростопределящия етап, и накрая, отцепване на протон, което 
формира крайния продукт на заместване. Така, че основната общоприета характеристика на 
механизма на електрофилно ароматно заместване (SEAr) е образуването на π и σ комплекси и 
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преди всичко участието на положително натоварен интермедиат - σ комплекс в 
скоростопределящия етап.  
 В дисертационния труд е предложена нова теоретична величина – електрофилен 
афинитет, Еα – за охарактеризиране на реакционната способност на ароматни системи в серия 
реакции на eлектрофилно ароматно заместване: хлориране, бромиране и бензилиране. 
Електрофилният афинитет се дефинира като промяна в енергията, свързана с формирането на σ 
комплекс от изходния арен и съответния електрофил, при SЕAr реакция: 

Eα = [EАрен + EЕлектрофил] − EАрениев йон 
Очевидно е, че концепцията за електрофилния афинитет е основана на ключовата роля на 
интермедиата σ-комплекс по отношение на реактивоспособността на ароматните съединения в 

SEAr процеси. Според мен,предложената величина Eα, може успешно да се прилага за по-
широко приложение при количественото характеризиране на други процеси, включващи атака от 
електрофил. 
 Теоретичните резултати в труда на Гергана Колева предоставят убедителни доказателства, 
че при реакции на халогениране в неполярна среда и в отсъствие на катализатори протичат 
конкурентно два процеса: (а) пряко заместване по съгласуван механизъм, без участие на σ 
комплекс, и (б) присъединяване на халоген, последвано от елиминиране на халогеноводород. 
Изчисленията върху сулфонирането на бензен, толуен, 1,4-дихлоробензен и нафтален със серен 
триоксид показват, че при отсъствие на катализатор, или в неполярна среда, реакцията се 
осъществява през съгласувано преходно състояние, с участието на две молекули серен триоксид.  
  
 Изчисленията в дисертационния труд са проведени с помощта на програмните пакети за 
квантово-химични изчисления Gaussian 03 и Gaussian 09 при стандартни условия. Тези програми 
позволяват изчисляването на геометрични параметри, спектрални характеристики на 
вибрационния спектър, параметри, отразяващи разпределението на електричния товар, 
изследване на химични взаимодействия и редица други свойства и процеси. 
 Заглавието, както и авторефератът, отговарят на съдържанието. 

 

2. Характеристика и оценка на приносите 

 Резултатите, получени от проведеното изследване, са в съгласие с вече проведени 
експериментални изследвания от други учени, които доказват, че реакциите на присъединяване 
са конкурентни на реакциите на заместване. Така например некатализираното бромиране на 
бензен протича по-бързо през преходни състояния на присъединяване (1,2-цис и особено 1,4-син), 
отколкото през заместване. За разлика от традиционните представи, процесите на пряко 
халогениране в неполярна среда и в отсъствие на катализатор (най-често Люисова киселина) 
протичат едностадийно през съгласувано преходно състояние, без участие на преходно състояние 
- Wheland (σ комплекс). В тази връзка, резултатите от дисертационния труд оспорват 
разглеждането на класическия SEAr механизъм, включващ участието на Wheland интермедиат, 
като универсално приложим подход за обяснение на механизма на реакциите на електрофилно 

ароматно заместване. Очевидно е, че реакцията на халогениране на арени в неполярна среда 
протича в условията на конкуренция между прякото заместване през съгласувано преходно 
състояние и между процеса на присъединяване на Br2, последван от елиминиране на HBr. В 
крайна сметка и двата механизма водят до получаване на едни и същи продукти на заместване. 
 Хлорирането на анизол, като типичен пример за активиран ароматен субстрат, протича 
единствено през механизъм на присъединяване-елиминиране, който е с по-ниска активационна 
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бариера, отколкото алтернативният процес на директно заместване. При реакцията не се формира 
интермедиат от типа на арениев йон (σ комплекс). 
 Общото заключение е, че дисертационният труд съдържа научни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката. 

 
3. Критични бележки и коментари 

 Естествено е, че дисертационният труд не е лишен от някои пропуски, но те не са от 

фундаментален характер. Направените критични забележки са по-скоро препоръки отколкото 

някакви сериозни възражения: 

1. Не е представено уравнението, по което се определя така наречения „partial rate factor” 

(log f). Независимо, че се посочва използван литературен източник (№178), за читателя 

едно по-подробно обяснение би било от полза. 

2. Няма обозначение на точките на фигури 2, 3, 6 и 7. Такова обозначение е направено само 

на фигура 4. Забелязах несъответствие между стойностите за Еα представени на фигура 2 и 

в таблица 2. 

3. Не намерих обяснение какво означава „401” в таблици 3-5 (Vc + 401) 

4. На стр. 61 се твърди, че литературните данни за сравнение на реакциите на бромиране и 

хлориране са „оскъдни”. Не съм съгласен с такова твърдение. 

5. Дисертационният труд би спечелил (би станал по ясен) ако частта „Резултати и обсъждане” 

се раздели на „реакции в полярни разтворители и в присъствието на киселини” и „реакции 

в неполярни разтворители в отсъствие на катализатори”. Добре известно е, че 

присъствието на Люисови киселини стабилизира междинния σ-комплекс. Това 

предопределя разликите в механизмите според условията на провеждане на реакцията.  

6.  Използват се изписвания, които са в противоречие с правилата на българския език – 

„деутериран” вместо „девтериран” и „заряд” (русизъм) вместо „товар”. 

4. Заключение 

 Дисертационният труд на Гергана Колева  представлява много полезно, добре оформено и 

завършено научно изследване. Нивото на изследванията е изключително високо, за което съдя по 

публикациите в най-реномирани списания и участието на Paul von R. Schleyer, световно признат 

учен в областта на теоретичната химия, като съавтор. Резултатите са обсъдени критично. Гергана 

Колева очевидно притежава задълбочени теоретични познания и способност към самостоятелни 

решения. Убедено давам положителна оценка. 

София, 19 май 2012 г.       

        Чл.кор. дхн Христо Цветанов 


