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Елеонора Илиева e завършила магистърска степен по химия в Химическия 
факултет на СУ “Св. Климент Охридски” след защита на дипломна работа на 
тема: “Химични трансформации на фосфорсъдържащи кумаринови производни” 
с оценка отличен (6.00), която беше изработена под мое ръководство. За цялото 
си следване като магистър и бакалавър тя е отличен студент. 

Представеният дисертационен труд на тема “Синтез, химични 
трансформации и квантово-химични изследвания на кумарини и техни фосфорни 
аналози” е сериозно изследване с подчертан комплексен характер в областта на 
органичния синтез. Работата има по-скоро фундаментален характер, макар и с 
практическа насоченост. По мое мнение, най-голям интерес представляват 
следните резултати: 

- установяване на нов тип молекулна прегрупировка в условията на 
реакцията на Михаел; 

- доказване на предполагаемия механизъм на прегрупировката с помощта на 
експериментални и квантово-химични методи; 

- установяване на кръга на приложение на прегрупировката по отношение 
на кумаринови производни; 

- разработване на нов препаративен метод за синтез на полифукционални 
хетероциклични съединения с потенциална биологична активност. 
Работата включва голям по обем експериментален материал, аналитично 

тълкуване на получените резултати, подкрепено с квантово-химични 
изследвания. При нейното изпълнение докторантката получи възможност да се 
запознае и да прилага редица методи за синтез и охарактеризиране на 
полифункционални органични съединения. Получените от Елеонора Илиева 
научни резултати ще помогнат за изясняване свойствата на нови 



фосфорсъдържащи кумаринови производни и възможностите за приложението 
им за синтез на изключително интересни биологично активни вещества. 

В хода на изследванията докторантката показа прецизност, 
изобретателност, изградено аналитично мислене и способност за самостоятелно 
систематично разработване на конкретни научни задачи. Тя работи успешно в 
екип, както в рамките на групата, така и в катедрата. Като редовен докторант и 
след това като асистент г-ца Илиева се включи активно в преподавателската 
работа на катедрата по Органична химия като ръководител на упражнения и 
семинари по органична химия за различни специалности.  

Върху резултатите от проведените изследвания са публикувани две научни 
съобщения в международни научни издания с IF, а още две се подготвят за 
публикуване. Представени са на осем научни конференции, пет от които 
международни, сред които конфереции в Овиедо, Испания и Киото, Япония. 

По време на работата си по дисертацията г-ца Илиева участва и в 
работните колективи на научно-изследователски проекти, финансирани от НФ 
“Научни изследвания” по програмите "Млади учени", “Идеи” и “Подпомагане на 
изследванията във Висшите училища”. Елеонора Илиева взе участие и в 
подготовката и организацията на три международни научни мероприятия: 
Международния симпозиум“International Symposium on Organic Chemistry”, 2006, 
2008 и 2010 г. в София.  

Като съ-ръководител на докторант Елеонора Илиева ще си позволя да 
отбележа, че за изминалите години тя не само активно участва в 
изследователската работа на групата и учебната дейност на катедра Органична 
химия, но с творчество и всеотдайност прие всички поставени предизвикателства, 
съпътстващи работата на активен млад учен. 
 
Заключение 
Научните резултати, убедителното им представяне, както и личните ми 
впечатления за работата на докторантка, ми дават основание да дам положителна 
оценка на дисертационния труд на маг. химик Елеонора Димова Илиева за 
образователната и научна степен “доктор”. 
 
 
05.06.2012 год.    доц. д-р Росица Николова 
 
 



 


