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Общо описание на представените материали 

Автор на дисертационния труд е ас. София Олеговна Славова – докторант на 

самостоятелна подготовка към лаборатория “Теоретична и изчислителна химия“ ИОНХ, 

БАН, зачислена със заповед No РД-09-77/28.07.2019 с научен ръководител проф. дхн 

Венелин Енчев. София Славова е отчислена с право на защита на 01.11.2020 г. 

Докторантката е положила успешно изпити по три специализиращи дисциплини , изпит 

по езикова подготовка и изпит по умения за презентиране. 

София Славова е завършила висше образование като Магистър по химия в 

Санкт-Петербургски държавен университет, Институт по химия, Русия. През 2018 г. 

постъпва като асистент в ИОХЦФ, БАН, а от 2019 г. е асистент в ИОНХ, където е 

зачислена като докторант на самостоятелна подготовка.  

Представените от София Славова материали са в съответствие със Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

прилагането му и отговарят на критериите за придобиване на научната и образователна 

степен „доктор“. За периода 2018-2021 С. Славова има 6 публикации в авторитетни 

международни списания с импакт фактор. В дисертацията са включени три публикации: 

две от тях са публикувани в IJQC (IF 2.26, квартил Q2) и една – в J. Biomol. Struct. Dyn. 

(IF 3.31, квартил Q2). Отбелязани са два цитата върху статиите, публикувани през 2021 

г. Следователно минималните критерии за научна степен Доктор са покрити и 

надвишени: от изискваните 30 точки по показател Г, докторантката е постигнала 60 

точки. 

Дисертационният труд на София Славова e посветен на изследване механизмите 

на пребиотични реакции на основата на формамид чрез ab initio квантово-химични 

изчисления. Проведените теоретични изчисления са предшествани от експериментални 

проучвания, проведени в сътрудничество по проект към ФНИ. Дисертационният труд 



2 

 

(100 стр.) се състои от 3 основни части – Литературен обзор (20 стр.), Методи на 

изчисление (5 стр.) и Резултати (60 стр.) и включва 58 фигури и 3 таблици. В края на 

дисертацията е направено обобщение на резултатите, формулирани са основните изводи 

и научните приноси на проведените изследвания. Част от материалите, включени в 

дисертацията са представени на седем научни форума в страната. София  Славова е 

участвала с доклади и постери на 4 международни и 14 национални научни 

конференции/конгреси. За презентацията си на тема „Произходът на живота“ е 

удостоена е с II място в конкурса FameLab’2019 и Специалната награда на Съюзът на 

учените в България. Носител е на Диплома за II място за представяне на устен доклад 

върху компютърно моделиране на Конференция на младите учени в Русия. 

Темата на дисертацията е актуална и особено интересна от научна гледна точка, 

т.к. е свързана с изясняване на фундаменталния въпрос за възникване на живота на 

Земята и по-конкретно касае пребиотичния синтез, водещ до възникване на 

биомолекули, които са пряко свързани и имат ключова роля за възникването на 

живота/живата природа. Предшестващите експерименти са показали, че молекулата 

формамид, като една от най-разпространениете молекули във Вселената, може да бъде 

стартова молекула в пребиотичния синтез.  

В литературния обзор е разгледана пребиотичната химия на циановодород в 

сравнение с формамид като пребиотичен прекурсор. Направен е преглед на 

експериментални разработки за синтез на карбоксилни киселини, аминокиселини, 

нуклеобази, захари и други биологични молекули. Тази експериментална хипотеза е 

развита в дисертационния труд като са моделирани възможните пътища и реакционни 

механизми за синтез на биологични молекули от формамид чрез квантово-химични 

изчисления. Целта на проведените теоретични изчисления е изследване на реакциите за 

получаване на нуклеинови бази, птеридини и аминокиселини от формамид в 

кондензирана среда, детайлното охарактеризиране на междинни продукти, енергетични 

бариери и преходни състояния, както и влиянието на средата, за изграждане на мрежа от 

автокаталитични пребиотични реакции. За провеждането на теоретичното моделиране 

на механизма на реакциите са необходими задълбочени познания в областта на теорията 

и приложението на съвременните изчислителни методи. Изчерпателният литературен 

обзор, представен в дисертацията свидетелства за това, че дисертантът познава много 

добре състоянието на проблема и оценява творчески литературния материал по темата 

на дисертацията.  

За извършване на изследванията, представени в дисертационния труд, са 

използвани съвременни ab initio методи на ниво MP2/cc-pVDZ, както и на ниво 

SCS-MP2/cc-pVDZ за отчитане на електронна корелация от по-висок порядък. 

Теоретично са охарактеризирани механизмите на пребиотични реакции с участие на 

формамид като подробно са изследвани възможните реакционни пътища, междинни 
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продукти, преходни състояния, енергетични бариери. Всички преходни състояния са 

потвърдени чрез IRC изчисления. Моделирано е влиянието на средата, симулирано с 

реакционно поле на разтворителя (solvent reaction field) както е заложено в SMD 

(solvation model density) модела. Отчетени са възможностите за протичане на 

автокаталитични процеси. 

 

Научни приноси на дисертационния труд  

(i) Проведен е експеримент, при който чист формамид е нагрят при различни 

температури в интервала 100–180°С без наличието на катализатор, при което е 

установено образуване на пурин, пуринови бази - аденин и хипоксантин, пиримидинови 

бази - цитозин и урацил, птерин, карбамид и аминокиселини - глицин, аланин, норвалин. 

Проведените теоретични изследвания в рамките на дисертационния труд целят да се 

обясни образуването на тези съединения като се охарактеризират химични реакции, 

протичащи в процеса на термично разлагане на формамид.  

(ii) Охарактеризирани са чрез теоретични изчисления реакционни пътища за 

получаване на основни пребиотични прекурсори: 2-амино-малононитрил, 

2-амино-ацетонитрил, 3-хидрокси-акрилонитрил, глицинамид, карбамид, гуанидин: 

 Охарактеризирано тавтомерното превръщане на формамид до 

формимидинова киселина; разгледани са водородно-свързани формамидни клъстери 

(димер и тетрамер). Взаимодействието между два изомера на формимидиновата 

киселина се оказва силно екзотермична реакция, която води до образуване на нови 

реакционни продукти – вода и циановодород, които от своя страна вземат участие в 

по-нататъшните превръщания. Предложените реакционни механизми обясняват 

образуването на циановодород, вода, амоняк, мравчена киселина и въглероден оксид, 

установени експериментално като продукти на термолиза на формамид. Анализът на 

енергетичния профил показва, че в повечето случаи тези реакции са екзотермични.  

 Циановодород, като продукт на взаимодействието между две молекули на 

формимидинова киселина, може да реагира с формамид, образувайки нестабилен 

хемиаминал. Дезаминиране на хемиаминал води до образуване на формилцианид и 

конкурентно - 2-имино-ацетонитрил, който при взаимодействие с HCN води до 

образуване на 2-амино-малононитрил/2-аминоацетонитрил, хидролизиращ до 

глицинамид. 

 От 2-имино-ацетонитрил се образуват 2-амино-ацетонитрил и изоцианова 

киселина. Получената изоцианова киселина може да взаимодейства с амоняк, 

образувайки карбамид. Гуанидин, който е един от важните прекурсори за получаване на 

пиримидинови нуклеобази, може да бъде получен от карбамид в три стъпки. 

 (iii) Пребиотичните прекурсори са в основата на синтеза на биологични 

молекули. Изследван е механизма и енергетиката на реакционните пътища за синтез на: 
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 пуринови нуклеобази – пурин, аденин, хипоксантин, гуанин, изогуанин, 

ксантин и 2,6-диамино-пурин; 

 пиримидинови нуклеобази - цитозин, урацил, изоцитозин и 2,4- 

диамино-пиримидин; 

 птерин – показано е за първи път, че птерин може да бъде получен в 

резултат на термично загряване на формамид и са предложени съответните реакционни 

пътища. 

(iv) В работата е използван модела SMD (solvation model density) за отчитане 

влиянието на средата (формамид), което води до намаляване на енергетичните бариери 

на реакциите (до 55%). 

(v) Изчислени са скоростните константи на реакциите (Таблица 3) и е направено 

сравнение между термохимията на реакциите при 0 K и 298.15 K. 

(vi) Проведените квантово-химични изчисления са на високи теоретични нива - 

MP2/aug-cc-pVTZ и SCS-MP2/aug-cc-pVTZ. За структурите на реагенти и продукти и 

енергетичния профил на реакционния път за образуване на хипоксантин от карбамид 

(стъпки 52-59) са направени sp CCSD(T)/cc-pVDZ изчисления, които показват 

сравнимост на резултатите от двата метода: SCS-MP2 и CCSD(T). Теорията на Сoupled 

Сluster (CC) и методът CCSD(T) са приети за високо ниво на точност при 

квантово-химични изчисления – „златен стандарт“ за точни изчисления. 

Проведените изследвания и публикуваните резултати имат фундаментални 

научни приноси, които могат да се формулират като доказване с нови средства на 

съществени нови страни на съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези 

и получаване на нови факти. Както е посочено в изводите, „получените резултати са 

много добра основа за по-нататъшни изследвания в областта на химичната еволюция, 

основаваща се на протичането на пребиотични реакции на базата на формамид“. 

Представените дисертационен труд и автореферат са написани изключително 

акуратно и прецизно. В текста на дисертацията са въведени хипервръзки с таблици и 

фигури, което е изключително удобно като се има предвид големия брой на 

изследваните реакции и превръщания. Те са удачно представени като реакционна 

мрежа. Резултатите от научните изследвания са обобщени в раздел 3.6 на 

дисертационния труд като е представена обща реакционна схема, показваща цялостна 

картина на образуването на пребиотични прекурсори, пуринови и пиримидинови бази, и 

птерин от формамид.  

Без съмнение считам, че София Славова е усвоила и успешно приложила 

квантово-химични изчисления за решаването на поставените задачи. Смятам, че 

постигнатите резултати в голяма степен са лично дело на докторантката. Нейното 
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цялостно представяне свидетелства за отлична химическа подготовка, настойчивост, 

последователност и целенасоченост в работата и висока научна ерудираност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на представените материали и научни публикации, гореизложения 

анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни приноси, както и на моето 

лично мнение за докторанта, убедено давам своята положителна оценка и гласувам с 

„да“ за присъждането на образователната и научна степен „Доктор” на ас. София 

Олеговна Славова в професионално направление 4.2. Химически науки 

(Теоретична химия).  

 

 

14.05.2021 г.   Рецензент:  

     /проф. Соня Илиева/ 


