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Изследванията в дисертацията включват синтез и охарактеризиране на серия 
кумаринови производни и техни фосфорни аналози. Темата на дисертационния труд e 

актуална както в научно, така и в научно-приложно отношение, тъй като кумарините са 
обширен клас органични съединения с разнообразна биологична активност и интересни 
фотофизични свойства. С цел подобряване на приложните им свойствата, в 
кумариновата структура се въвеждат подходящи заместители, които играят ролята на 
активни центрове при различни взаимодействия. Така се получават нови структурно 
модифицирани кумарини с подобрени приложни свойства. В резултат на изследванията 
представени в дисертацията са синтезирани 21 нови неописани в литературата 
съединения и са натрупани нови данни за тяхната структура, свойства и химични 
превръщания. С широк спектър експериментални методи и техники е проведено 
изчерпателно изучаване на тяхната структура и свойства, и възможни трансформации. 

Структурата им е доказана с помощта на елементен анализ, ИЧ-, ЯМР- и мас-спектри. 

В някои случай са използвани допълнителни ЯМР-техники (DEPT, COSY, HMQC, 

HMBC и NOE) и рентгеноструктурен анализ. Изяснена е ролята на използваната база и 
на разтворителя върху хода на изучаваните реакции и природата на реакционните 
продукти. С помощта на квантово-химични методи са моделирани различни 
реакционни пътища за отделните етапи на химичните превръщания на изучаваните 
съединения. Изчислени са относителните енергии на реакционните комплекси, 
преходните състояния, интермедиатите, продуктите на реакциите и енергетичните 
бариери. Получените резултати са използвани за оценка на относителната стабилност 
на реакционните частици както и за предсказване на най-вероятните механизми на 
реакциите на химични трансформации. 



Описаните в дисертацията изследвания са проведени на високо научно ниво, 
задълбочено и изчерпателно както по отношение на експерименталните изследвания, 
така и по отношение на приложените изчислителни методи и изчисляваните 
структурни модели и реакции. Получени са огромен брой резултати, които са описани 
стегнато и логично.  

Обемът, съдържанието и структурата на дисертационния труд на Елеонора 

Димова Илиева отговарят на всички изисквания на ЗРАСРБ и на препоръчителните 
критерии за придобиване на научната степен „доктор” в СУ за професионално 
направление „Химически науки”. Той е написан върху 128 машинописни страници, 

които включват 53 страници Литературен обзор, 86 схеми, 63 фигури, 44 таблици и 189 

литературни източника. Научните изследвания са публикувани в две научни статии 
както следва: една в Phosphorus, Sulfur, and the Related Elements, и една в Molecules. 

Забелязан е вече и един цитат. Материалите, включени в дисертацията са представени 

на 8 научни форума. Авторефератът отразява коректно съдържанието на 
дисертационния труд. 

Заключение. Направеният по-горе анализ на научните изследвания, получените 
резултати и изводи ми дава основание да дам своята положителна оценка и да гласувам 

с „да” за присъждането на образователната и научна степен “доктор” на редовен 

докторант Елеонора Димова Илиева (професионално направление 4.2. „Химически 
науки”. 

София, 10.07.2012г. 

       доц. д-р Наташа Трендафилова 
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