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РЕЦЕНЗИЯ 

по процедура за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  

Научна специалност: „Органична химия”, шифър 01.05.03 

Според новия класификатор: област 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна 
специалност Органична химия 

 

Кандидат: Елеонора Димова Илиева, редовен докторант в Катедра „Органична химия” 
към Химически Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”  

Тема на дисертационния труд: „ Синтез, химични трансформации и квантово-химични 
изследвания на кумарини и техни фосфорни аналози”  

Рецензент: доц. д-р Ваня Богданова Куртева, 1113 София, Институт по органична 
химия с център по фитохимия към БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, тел. 9606156 

 

Елеонора Димова Илиева е родена на 11.11.1982 г. в гр. Габрово. Средното си 

образование завършва с отличен успех през 2001 г. в Природоматематическа Гимназия 
“Академик Иван Гюзелев” в град Габрово с разширено изучаване на английски език. През 
2001 г. постъпва в Химическия Факултет на СУ, където завършва бакалавърска степен 

през 2005 г. и магистърска в магистратура „Органична Химия” през 2007 г. със среден 

успех отличен 5.82 и успех от дипломна защита отличен 6.00. 

Със заповед РД 20-149 от 25.01.2008 г. Илиева е зачислена на редовна 
докторантура по специалността Химия на елементорганичните съединения, шифър 

01.05.08, към катедра Органична химия, трансформирана впоследствие на Органична 
химия с шифър 01.05.03, с научен ръководител доц. д-р Росица Николова и проф. дхн 

Георги Вайсилов. Със заповед РД 20-981 от 22.07.2011 г. е отчислена с право на защита 
като редовен докторант в Химически факултет на СУ. С протокол No. 197 от 04.06.2012 г. 
от заседание на Катедрения съвет при катедра Органична химия, проектът за дисертация 
на тема „Синтез, химични трансформации и квантово-химични изследвания на кумарини 
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и техни фосфорни аналози” на редовната докторантка Елеонора Илиева е подкрепен 

единодушно. 

Дисертационният труд е написан стегнато и ясно на 128 страници, от които 2 са 
титулна страница и благодарности, 3 увод, 46 литературен обзор, 48 резултати и 

обсъждане, 18 експериментална част, 2 обобщение на резултатите, 11 цитирани 

литературни източници, които са 189 на брой, и 2 съдържание. 

Уводът точно дефинира поставените цели и задачи и тяхната значимост в 
синтетичен и теоретичен аспект. Литературният обзор описва задълбочено постигнатото 

до момента по редица реакции на нуклеофилно присъединяване към кумаринови 

производни. 

Научните интереси на Елеонора Илиева са в областта на органичния синтез и 

квантово-химичните пресмятания. Работено е усилено и е изучено в детайли 

взаимодействието на етил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-фосфонат с нитрометан. Реакциите 
са провеждани в етанол с вариране на използваните бази и в отсъствие на разтворител, 

при което е установено, че вида на получените продукти силно зависи от реакционните 
условия. Разработен е нов ефективен метод за синтез на 3,4-дизаместени пиролидин-2,5-

диони от 3-заместени кумарини. Показано е, че вида на заместителя в 3-та позиция 
контролира скоростта и ефективността на новооткритата прегрупировка, а с квантово-

химични пресмятания е установен механизма ú. В резултат на синтетичната дейност са 
изолирани и надлежно охарактеризирани с едномерни и двумерни ЯМР експерименти и 

монокристален рентгеноструктурен анализ на подбрани проби 21 нови съединения. 

Ясно изпъкват както здравите теоретични основи на Илиева, така и нейните 
практически умения. Паралелно със синтетичните методи са овладени и хроматографски 

техники за пречистване и модерни спектрални методи за охарактеризиране на 
съединенията. Експерименталните резултати са оформени коректно и са илюстрирани с 
оптимално количество схеми, фигури и таблици, позволяващо на читателя да вникне 
както в основната идея, така и в детайлите на извършените изследвания. 

Авторефератът към дисертационния труд отразява точно и ясно поставените задачи и 

постигнатите научни резултати и е в пълно съответствие с пълния текст на 
дисертационния труд. 
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Част от резултатите по дисертационния труд са докладвани на 8 научни форума у нас 
и в чужбина. С участието на Елеонора Илиева са излезли от печат 2 статии в 
чуждестранни списания (Phosph. Sulfur Silicon Rel. Elem. и Molecules). Съавтор е на 1 

научно съобщение извън тематиката на дисертационния ú труд, очертаващо я като опитен 

експериментатор, способен да работи паралелно по различни задачи. С тази 

публикационна активност докторантката напълно покрива препоръчителните критерии за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

Могат да се направят и някои несъществени критични бележки, които не се отразяват 
на общото много добро впечатление от работата. 

� Липсата на номерация на схемите в главата „Литературен обзор” донякъде 
затруднява четенето. 

� Номерациите на схемите и фигурите в глава 3.3. започват наново, т.е. от схема 1 и 

фигура 1, вместо да следват започнатата в 3.1. и продължена в 3.2. номерация. 

� Допусната е грешка в началните страници на част от главите в съдържанието: 

написано е за глава 2.3. 29 вместо правилното 30, 2.4. 38 вместо 39, 3. и 3.1. 50 

вместо 52, 3.2. 62 вместо 64, за 3.2.2. 72 вместо 71 и за Експериментална част 96 

вместо 98. 

� На места се забелязват пунктуални и граматически грешки, свързани предимно с 
употребата на пълен и кратък член. 

Въз основа на изложеното дотук, считам, че представеният труд напълно отговаря 
по обем и качество на изискванията за докторска дисертация, и с пълна убеденост 
препоръчвам на Уважаемите членове на Научното жури да присъдят образователната и 

научна степен „Доктор” на Елеонора Димова Илиева. 

 

 

09.07.2012 г.      Рецензент: 

София        (доц. д-р Ваня Куртева) 


