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Дисертацията на Гергана Колева е посветена на теоретично изследване с помощта на 

съвременни квантово-механични методи на една от най-важните реакции в органичната химия: 

електрофилно ароматно заместване. Една от задачите на дисертацията включва и 

експериментално проучване върху междинни и крайни продукти на хлорирането с молекулен 

хлор на анизол, проведено с цел да се подкрепят изводите от теоретичното изследване върху 

реакционния механизъм. Основни цели на дисертационния труд са: 1) Развитие на теоретичен 

подход за количествено описание на реакционната способност на ароматни молекули в тяхната 

реакция-парадигма; 2) Приложение на теоретични методи за изясняване на механизмите на 

няколко реакции на електрофилно ароматно заместване. Като научен ръководител на дисертанта 

ще отбележа моите впечатления от работата на Гергана Колева. Бих могъл за използвам само 

суперлативи за нейната изключителна работоспособност, концентрация, способност бързо да 

усвоява и прилага най-сложни теоретични методи и подходи, както и изобретателност при 

решаване на конкретните задачи. Нейната продуктивност в научните изследвания е наистина 

забележителна. Всичко това допринесе за постигането, мога спокойно да кажа, на научни 

резултати, които ще променят редица от традиционните ни разбирания за тази основна реакция 

на органичната химия. Тук е подходящо да цитирам част от писмо на един от съавторите на 

научните публикации на Г. Колева, световноизвестният химик проф. Пол Шлайер, от Центъра 

по Изчислителна Химия към Университета на Джорджия, САЩ. „Although I have never met 

Gergana Koleva, I feel I can evaluate her scientific qualifications very well through our quite intensive 

collaborations via her mentor, Professor Boris Galabov, a much appreciated visitor to the 

Computational Chemistry Center of the University of Georgia, Athens, GA. She has been and is the 

chief contributor to our several ground-breaking papers in the general area of the reactions of 

aromatic compounds. Her outstanding computational abilities, diligence, and productivity are truly 

remarkable in my considerable experience!”. Дисертационният труд на Г. Колева е разработен като 



част от многогодишното сътрудничество между Лабораторията по компютърна химия и 

спектроскопия към Факултета по химия и фармация на Софийския университет и Центъра по 

изчислителна химия към Университета на Джорджия, САЩ.  

Основните научни приноси на дисертацията могат да се обобщят накратко както следва: 

1) Предложен е нов индекс на реакционна способност за ароматните съединения при реакции на 

електрофилно заместване, електрофилен афинитет (Eα). Показано е, че Eα предсказва с висока 

точност реакционната способност при SEAr процеси, протичащи в полярна среда по класическия 

SEAr механизъм през сигма комплекс. По този проблем Г. Колева има две публикации в J. Am. 

Chem. Soc. и J. Org. Chem. 

2) В три от работите на Г. Колева са представени теоретични резултати, разкриващи нов 

механизъм на протичането на две реакции на електрофилно ароматно заместване – 

халогениране с молекулен халоген и сулфониране със серен триоксид. И двата процеса се 

прилагат широко в лабораторната практика и в индустрията. За пръв път е показано, че в среда 

от неполярен разтворител процесите протичат по съгласуван едностадиен механизъм без 

участие на Уеландов интермедиат (сигма комплекс). При процесите на халогениране е налице 

конкуренция между два процеса: пряко заместване по съгласуван механизъм и процес на 

присъединяване на халоген, последван от елиминиране на халогеноводород, водещ до 

получаването на същите продукти на заместване. При хлорирането на анизол преобладава 

процесът присъединяване-елиминиране. Получаването на продукти на присъединяване е 

доказано чрез експериментално проследяване на хода на реакцията с помощта на модерни ЯМР 

методи. По този проблем са публикувани досега две работи – в Angew. Chem. Int. Ed. и в J. Am. 

Chem. Soc. 

Намирам, че дисертационният труд на Гергана Тодорова Колева напълно съответства на 

изискванията и предлагам на Почитаемото жури да предложи на Научния съвет на Факултета по 

химия и фармация да й присъди научната и образователната степен „доктор”. 
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    /проф. дхн Борис Гълъбов/ 


