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Стефка Калоянова е завършила средното си образование в Гимназия с преподаване на 

немски език „Гьоте” в гр. Бургас през 2000 год. През 2004 год. завършва висше образование с 

образователно-квалификационна степен бакалавър в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”, специалност „Биология и химия”. Завършва магистърска програма “Органични 

материали във висшите технологии” в ХФ на СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 год. От 2007 

до 2011 год. е последователно редовен и задочен докторант в Лабораторията за синтез на 

функционални багрила в Катедра „Приложна органична химия“ на ХФ на СУ с научен 

ръководител проф. дхн Тодор Делигеоргиев. В периода от 2008 до момента е последователно 

асистент, старши и главен  асистент в същата катедра.  

Представеният за рецензия дисертационен труд включва изследователски материал на 

актуална тема в областта на флуорогенните монометинови цианинови багрила за нековалентно 

маркиране на нуклеинови киселини. Интересът на изследователите към усъвършенстване и 

подобряване на методите за синтез на полупродукти и багрила, както и за получаването на 

хромофорни структури със специфични свойства за анализ на нуклеинови киселини, е обусловен 

преди всичко от притежаваното от тях свойство флуоресценция на биообектите, свързвайки се с 

тях ковалентно или нековалентно. С развитието на технологиите при светлинните източници, 

които са основен фактор за всички флуоресцентни методи, се разширяват възможностите за 

дизайн и създаване на структури с подобрени качества и свойства. От споменатото по-горе става 

ясно, че целта и задачите на дисертацията са безпорно в съвременна, актуална и перспективна 

област на синтетичната органична химия.  

Дисертацията съдържа оригинални приносни научни изследвания и резултати. За голяма 

част от багрилата е установено многократно нарастване на флуоресцентната интензивност на 

комплекса със стандартна нуклеинова киселина. Допълнителните изследвания на част от 

багрилата върху модела на свързването им с двДНК и свързващите константи показват, че те 

могат успешно да се използват в практиката като нековалентни флуорогенни маркери. 
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Химическият език и стил в дисертационния труд е ясен, точен и коректен. Научните 

резултати имат определена стойност и са постигнати чрез подходящи методи и подходи. Много 

добро е впечатлението от прецизно проведения експеримент, от коректно описаните процедури за 

синтез и от подробното спектрално охарактеризиране на съединенията. Вижда се, че гл. ас. 

Калоянова е усвоила и успешно прилага в работата си съвременни методи за синтез и изследване 

на органични съединения, т. е. изпълнени са и образователните задачи на докторантурата. 

Научните резултати са публикувани в четири статии в международни списания с импакт 

фактор – две статии в J. Photochem. Photobiol. и две – в Dyes Pigments. В три от статиите 

кандидатът е първи автор, а в четвъртата е втори автор след научния си ръководител. Нямам 

никакво съмнение в съществения принос на дисертанта в изпълнението на поставените цели и 

задачи. Авторефератът на дисертацията отразява в резомиран вид съдържанието на дисертацията 

и е написан в съответствие с утвърдените правила.  

Не познавам лично гл. ас. Калоянова и нямам лични впечатления от нейните делови 

качества, но съдейки по дисертационния труд, без съмнение тя има много добра теоретична и 

експериментална подготовка, въз основа на които мога да констатирам, че те са били 

продуктивни при реализацията на изследователската й работа, осъществена под ръководството на 

проф. дхн Тодор Делигеоргиев. 

 

Заключение 

Дисертацията на гл. ас. Калоянова представлява задълбочено и системно изследване в 

актуална област на органичната химия и съдържа оригинални научни проучвания за приложение 

на синтезираните нови флуоресцентни цианинови багрила за маркиране на биообекти. 

Извършената работа е внушителна по обем и разнообразна по характер, което дава 

основание да се предположи, че докторантката е натрупала достатъчно опит и способности за 

провеждане на самостоятелна научна работа в областта на цианиновите багрила. Представените 

за защита документи покриват всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане 

и Препоръчителните изисквания за получаване на научни степени на ФХФ на СУ „Св. Кл. 

Охридски”.  

Всичко казано по-горе ме мотивира да дам без колебание положителна оценка на 

дисертационния труд и да подкрепя присъждането на образователната и научна степен „доктор” 

на гл. ас. Стефка Стоянова Калоянова.  

15. 06. 2012 г. Член на научното жури:       

гр. София (проф. дхн Валерий Христов Христов)  

 


