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Елеонора Илиева е родена на 11.11.1982 г. в гр. Габрово. Завършва висше 
образование в ФХФ на СУ през 2007 г. с отличен успех с магистърска степен по 
„Органична химия“. От 2008 г. е редовен докторант в катедра „Органична химия“ с 
научни ръководители доц. Росица Николова и проф. дн Георги Вайсилов.  

Дисертационният труд  представлява продължение и развитие на научната тематика на 
групата по синтез на кумарини във Факултета по Химия и Фармация на СУ. Представянето на 
материала следва класическия модел и включва 128 страници, от които 3 страници увод, 46 
литературен обзор, 48 резултати и обсъждане, 18 експериментална част, 2 обобщение на 
резултатите, 11 страници литература със 189 източници и 2 страници съдържание. В 
литературния обзор е направен преглед на реакциите на нуклеофилно присъединяване при 3-
заместени кумаринови производни според типа на използваните реагенти. Резултатите от 
собствените научни изследвания са предствени и дискутирани в три основни раздела: 1) 
Взаимодействие на диетиловия естер на кумарин-2-фосфоновата киселина с нитрометан в 
присъствие на различни бази и разтворител; 2) Взаимодействие на 3-заместени кумарини с 
нитрометан в присъствие на база Et3N и 3) Квантово-химични изследвания върху механизма 
на реакцията на Неф.  

В резултат на проведените изследвания са изяснени механизмите на 
взаимодействие и влиянието на реакционните условия върху вида на получените продукти 
при взаимодействие на диетиловият естер на 2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-фосфонова 
киселина с нитрометан. Предложен е нов механизъм на реакцията в присъствие на 
вторични и третични амини, без разтворител, който включва последователно протичане на 
реакция на Михаел, реакция на Неф и молекулна прегрупировка с отваряне на лактоновия 
пръстен и формиране на нов пиролидинонов цикъл. Проведени са задълбочени квантово-
химични изследвания за моделиране на различните реакционни пътища за трите етапа от 
процеса с цел за да се установи енергетично най-изгодния реакционен път за 
предложената прегрупировка. На базата на новооткритата прегрупировка е разработен е 
нов метод за синтез на 3,4-дизаместени пиролидин-2,5-диони от 3-заместени кумарини, 
като е показано че скоростта на протичане на реакцията зависи от вида на заместителите в 
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положение 3. Впечатление прави изключителната по обем експериментална и 
изчислителна работа. Синтезираните в рамките на дисертационния труд 21 нови 
съединения са структурно охарактеризирани чрез елементен анализ, ИЧ, ЯМР, мас-
спектрални методи и рентгено-структурен анализ, което демонстрира широкият набор от 
аналитични техники за структурен анализ усвоени от дисертантката.  

Изследванията по темата на дисертацията са обобщени в 2 научни публикации, 
едната в списание Phosphоrus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (IF = 0.621, 2011), 
a другата в списание Molecules (IF = 2.386, 2011). Резултатите са представени на 8 научни 
форума в страната и чужбина. Дисертантката е участвала в един научен проект 
финансиран от ФНИ. 

Дисертацията е написана последователно и ясно. Забелязаните неизбежни дребни 
технически пропуски не променят цялостното отлично впечатление от проведените 
изследвания и тяхното представяне.  

Получените в дисертационния труд резултати представляват обогатяване на 
съществуващите знания и натрупания опит в областта на химията на кумарините и техните 
фосфорсъдържащи производни и допринасят за изясняване на механизмите на 
взаимодействие и реакционната им способност спрямо различни нуклеофилни реагенти. 
Изследванията са проведени  прецизно и методично, структурата на получените нови 
съединения е надеждно охарактеризирана и доказана. Много добро впечатление прави 
комбинацията от експериментални и квантово-химични методи за изясняване на механизма на 
изследваните процеси. 

Проведените изследвания са частично мотивирани от желанието за разработване и 
изследване на вещества с потенциална биологична активност. Въпросът ми е дали 
новосинтезираните съединения са изследвани в това отношение и ако не са, какви са 
очакванията за техните биологични свойства? 
Заключение:  
 Дисертационният труд представя асистент Елеонора Илиева като задълбочен, сериозен 
и перспективен млад изследовател с отлични теоретични знания и експериментални умения в 
областта на синтетичната органична химия, които умело съчетава със съвременни 
изчислителни методи. Представените по защитата материали напълно отговарят на 
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” и Препоръчителните 
изисквания на ФХФ на СУ. 

Въз основа на гореизложеното давам своята положителна оценка на дисертационния 
труд и препоръчвам на Уважаемото Научно жури да присъди на ас. Елеонора Димова Илиева 
образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 4.2. „Химически 
науки” (Органична химия). 
 
София, 12.07. 2012 г.           Член на научното жури:  
                   доц. д-р Павлета Шестакова 
                 /ИОХ-ЦФ, БАН/ 


