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 Дисертационният труд на Гергана Тодорова Колева представлява част от 

изследванията, провеждани в Лабораторията по Компютърна химия и спектроскопия на 

катедрата по Приложна Органична химия на ХФ на СУ. Тази лаборатория има 

традиции в съвместното използване на спектрални и теоретични методи за изследване 

на свойствата и реакционната способност на различни класове органични съединения. 

 Дисертацията представлява теоретично изследване на механизма и 

реактивоспособността при реакции на електрофилно ароматно заместване. В повечето 

случаи получените теоретични резултати са сравнени с наличните в литературата 

експериментални данни, а в случая на формулиране на нова хипотеза за механизма на 

присъединяване на хлор към анизол, тя е експериментално доказана чрез ЯМР 

проследяване на реакцията в кювета и са идентифицирани присьединителни продукти.  

 Дисертацията е структурирана в пет глави: (i) Увод. (ii) Стегнат, логически 

последователен Литературен обзор върху Реакции на електрофилно ароматно заместване 

(цитирани са 125 литературни източника), представящ известното до момента по 

механизма и реактивоспособността на електрофилно ароматно заместване в кисела среда, 

както и са разгледани и примерите на такова заместване: нитриране, сулфониране, 

алкилиране и халогениране. (iii) Глава трета представя използваните изчислителни 

методи:  HF, теория на пертурбациите (MP2), DFT и различните видове базисни набори. 

(iv) Глава четвърта формулира ясно целите и задачите на дисертацията. (v) Глава 5  

включват резултатите от оригиналните изследвания, предмет на дисертацията. Методично 

са представени и решени поставените задачи по механизма и реактивоспособността на 

електрофилно ароматно заместване. Следват изводи, приложение с експериментални ЯМР 

спектри, литература и публикации.  

 Като цяло дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които могат да се 

характеризират като новост за науката и разширяване на съществуващите знания. 

Специално трябва да се спомене предлагането на нова теоретична величина - 

електрофилен афинитет (Eα) и не случайно публикацията, в която е предложена тази 

величина, вече е събралa 9 цитата. Резултатите са представени ясно и коректно. 



Резултатите от дисертацията са оформени в 5 публикации (2 в JACS с IF = 9.023 за 2010, 1 

в JOC с IF = 4.002 за 2010, една в Angew. Chem. Int. Ed. с IF = 12.730 за 2010 и една се 

подготвя за публикуване) и са докладвани на 8 научни форума. Забелязаните от 

докторантката цитати на публикациите, включени в дисертацията са 13. Моята справка в 

scopus в момента на писането на това мнение показа, че броят на цитатите са 15 с h-индекс 

= 2, което е една много-добра атестация за млад учен. Проведените изследвания са 

перспективни и добра основа за бъдещо разширяване и задълбочаване, насоките за които са 

до голяма степен очертани в дисертационния труд. 

 Авторефератът достатъчно пълно и точно отразява най-важните 

експериментални резултати и научни хипотези от дисертационния труд. 

 На някои места в дисертацията бяха допуснати неточности или бяха използвани не 

строго научни термини. Всичко това беше взето предвид от докторантката при 

отпечатването на окончателния вариант на дисертационния труд, както и на автореферата. 

 Не познавам лично кандидатката, но съм впечатлен от обема на извършените 

изследвания, което е индикация за трудолюбивост и отдаденост на научните търсения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Въз основа на всичко казано по-горе може да се заключи, че дисертационният труд 

на кандидатката представлява сериозно и оригинално научно изследване, намерило широко 

отражение в научната литература, което напълно отговаря и надхвърля изискванията за 

получаване на исканата степен. По тази причина, давайки своята положителна оценка, 

убедено препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да гласуват "за" 

присъждането на научната и образователна степен «доктор» на Гергана Тодорова Колева.  

 

          

София, 20.05.2012 г.                                    Доц. д-р Н. Василев:     
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