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РЕЦЕНЗИЯ 
по дисертационния труд  

на Елеонора Димова Илиева  

на тема «Синтез, химични трансформации и квантово-химични изследвания на 

кумарини и техни фосфорни аналози» 

за присъждане на образователна и научна степен Доктор,  

4.2. Химически науки 

от проф. дхн Соня Илиева, ФХФ, СУ «Св. Климент Охридски» 

 

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

образование завършва с отличен успех през 2001 г. в ПМГ гр. Габрово. През 
2001 г. постъпва в Химическия Факултет на СУ, където завършва висшето си 

образование като Магистър по Органична химия през 2007 г. с успех от 
дипломна защита Отличен 6. Дипломната работа е изработена в групата на 

доц. Р. Николова, катедра ОХ на ХФ, където Елеонора Илиева е зачислена като 

редовен докторант през 2008 г. 
 

Дисертационният труд е написан стегнато и прецизно. Състои се от 2 

основни части – Литературен обзор и Резултати и обсъждане. В третата 

експериментална част е представен органичния синтез – методи за синтез и 

доказване на синтезираните вещества. В уводната част на дисертацията са 

формулирани три основни цели на научно-изследователската работа:               

1) органичен синтез – реакция на Михаел между 3-заместени кумарини и 

активирани с нитро група СН кисели съединения; 2) изследване ролята на 

базата и разтворителя; 3) теоретични квантово-химични изчисления  за 

изясняване на реакционния механизъм.  

 

Литературният обзор разглежда реакции на нуклеофилно 

присъединяване при 3-заместени кумарини. Синтетичните методи са 

визуализирани ясно като резултатите са обобщени и таблично. В някои случаи 

не е ясно представените в таблици данни от кой литературен източник са (напр. 

таблицата на стр. 25, табл. 1 на стр. 80). В обзора не са включени теоретични 

изследвания на органичните реакции. В началото на част 3.3. Квантово-

химични изчисления са цитирани само 4 научни публикации [174-177], 

посветени на теоретични изчисления върху разглежданите механизми. Във 

връзка с това бих помолила докторантката да коментира наличието (или 

отсъствието) на други научни публикации върху теоретични изследвания на 

взаимодействие на кумарини в условия на реакция на Михаел.  
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Резултатите от научните изследвания са представени в 3 основни части:  

Първата част представя взаимодействия на диетилов естер на 

кумарин-3-фосфонова киселина с нитрометан, при които са варирани 

реакционните условия, базата и разтворителя. Направено е сравнение с 
установеното в предходни изследвания поведение на естери и амиди на 

кумарин-3-карбоксилната киселина в съответните реакционни условия. Чрез 
«уточняване» на реакционните условия е изолиран продукта на 

присъединяване на нитрометан към естер на кумарин-3-фосфонова киселина, 

при който е запазен лактоновия пръстен. При карбоксилните аналози такова 

изолиране не е получавано. Обяснена е ролята на нуклеофилния агент за 

отваряне на лактоновия пръстен. Без да се впускам в по-нататъшно обяснение 

на хода на проведените синтези бих искала да подчертая, че при 

представянето им в дисертацията (очевидно и при провеждането им) 

съществува последователност и вътрешна логика, въз основа на което е 

направен анализ на механизма на протичане на процесите в пряка връзка с 
реакционните условия. Структурата на новосинтезираните съединения е 

доказана чрез 1Н и 13С ЯМР спектри и рентгеноструктурен анализ.  
Въз основа на проведените изследвания е предположен механизъм на 

многостадийната реакция, водеща до получаването на новосинтезирания 

пиролидиндион. Предложеният механизъм е новост в науката и включва 

последователно протичане на присъединяване по Михаел, реакция на Неф и 

следваща молекулна прегрупировка с отваряне на лактоновия пръстен и 

формиране на нов пиролидинов цикъл. В литературата не са публикувани 

отнасяния на кумарини, включващи реакция на Неф, следвана от такава 

молекулна прегрупировка. Още по-ценно е следващото доказване на 

предложения механизъм чрез квантово-химични пресмятания, представено в 

трета част на раздела «Резултати и дискусия». Смятам, че подобно 

съчетаване на органичен синтез и теоретични изследвания, въз основа на 

което е доказан нов механизъм на многостадийна органична реакция е най-

ценното в дисертационния труд и го характеризира като задълбочено и 

стойностно научно изследване.  

Във втората част на раздела «Резултати и дискусия» е представено 

интересно експериментално развитие на новооткритата прегрупировка до нов 

метод за синтез на заместени пиролидиндиони от 3-заместени кумарини. 

Изследвано е влиянието на електронакцепторни и електронодонорни 

заместители в позиция 3 на кумарина. Синтезирани са 21 неописани в 

литературата вещества като е доказана структурата им (елементен анализ. ИЧ, 
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ЯМР, МС). Интересът към синтезирането на тези вещества – заместени 

пиролидиндиони е предизвикан и от факта, че пиролидиндионовата структура 

се счита за основен фармакофор, определящ биологичната активност на 

съединенията. Във връзка с това предвижда ли се определяне на биологичната 

активност на новосинтезираните вещества и към какъв тип активност според 

докторантката би трябвало да се насочат изследванията? 

Имам една обобщена техническа забележка към докторантката – 

дисертацията изобилства от цифрово-знакови съкращения, което доста 

затруднява четенето ú както в частта органичен синтез, така и частта, 

представяща квантово-химичните изчисления. Един пример в началото на 

раздел Резултати и обсъждане (стр. 57): започва обсъждане на вероятния 

механизъм на реакция – означенията 4,5,7,8,9 трябва да се търсят другаде, в 

текста се дискутира Схема 7, а поместената на страницата Схема 6 отсъства 

изобщо в текста. Друг подобен пример: на стр. 74 се дискутира диедричен ъгъл 

Н3-С3-С4-Н4 за съединения 9,15а и 17а, за които са отнесени фиг. 1,6,7, но 

фиг. 1 (от стр. 65) се отнася за съед. 5, а не за съед. 9. Означенията от 
квантово химичната част не са обяснени – например означението 

RC[1:CH2NO2]-/[2]- (1) A (стр. 80) и освен това то не съществува като такова на 

фиг. 1, която се дискутира в текста, а е на фиг. 2. В този смисъл смятам, че 

въвеждането на обяснения към съкращенията е задължително, ако не в текста, 

то като отделно приложение към дисертационния труд. Структурите, 

представени на фиг. 1,2,6,9  в частта квантово-химични изчисления са силно 

умалени (особено в автореферата), което затруднява читателя.  

 

Моля докторантката да коментира следните въпроси: 

1. Относно методологията при провеждане на теоретичните изчисления – 

как е доказана връзката между структурите от реакционния път? 

2. Квантово химичните изчисления са представени за отделните етапи на 

молекулната прегрупировка и в този смисъл енергетичните бариери са 

отчетени като «вътрешни». Би било ценно според мен да се представи 

цялостна енергетична диаграма на реакционния ход – от началните реагенти 

до крайния продукт на реакцията, като в хода на реакцията се отчетат и 

моделираните експлицитни молекули (напр. водните), участващи във 

формирането на някои структури. По този начин ясно ще се отличи 

скоростопределящия етап на реакцията. 

3. При обобщаване на теоретичните резултати (стр. 97) са дадени 

енергетичните бариери на трите етапа – за какви условия (газова фаза или 

разтворител) се отнасят те? 
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 Изследванията по темата на дисертацията, по-точно синтетичната част, 
са представени в 2 научни публикации в международни научни списания. 

Забелязан e 1 цитат. Резултатите от квантово-химичните изчисления не са 

публикувани. Елеонора Илиева е участвала в 8 международни и национални 

научни форуми, на които е представила своите научни изследвания.  

 

В заключение: получените резултати представляват определено научно 

постижение‚ имат елемент на новост за науката и обогатяване на 

съществуващите знания. Бих желала да подчертая прецизността, 

методичността и последователността на изследванията, както и строгата 

научност при анализа на резултатите. Въз основа на гореизложеното убедено 

препоръчвам да бъде присъдена образователна и научна степен Доктор на 

Елеонора Димова Илиева. 

 

 

 

14.06.2012        

София        проф. С. Илиева 


