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Представеният дисертационен труд е написан на 118 страници, в които са 

включени 58 фигури, 3 таблици и 218 цитирани литературни източника. Литературният 

обзор е написан увлекателно, а целите и задачите на дисертацията са формулирани 

ясно. Дисертантката е изпълнила всички поставени задачи. Приложеният автореферат 

отразява коректно целите на дисертационния труд, методите за тяхното постигане и 

най-важните резултати и изводи от проведените изследвания. 

Дисертационният труд на София Славова е посветен на актуален и интересен 

въпрос – възникването на живота на Земята, и в частност, образуването на 

нуклеобазите (пребиотичен синтез на биомолекули). София Славова, с помощта на ab 

initio квантово-химични изчисления на нива MP2/cc-pVDZ и SCS-MP2/cc-pVDZ, 

изследва различни възможни механизми за получаване на пуринови и пиримидинови 

нуклеобази, както и птерин само от чист формамид в кондензирана среда без участието 

на катализатор. Отчетено е и влиянието на средата (с помощта на SMD подход) върху 

енергетичните бариери. За първи път е показано с помощта на съответните реакционни 

пътища, че птерин може да бъде получен в резултат на термично загряване на 

формамид. 

Изследванията са проведени на много високо научно ниво и са в съответствие с 

наличните експериментални данни. Получените резултатите са публикувани в 3 научни 

статии в реномирани списания с импакт-фактор (две статии в Int. J. Quantum Chem. и 

една в J. Biomol. Struct. Dyn.), което означава 60 т. по показател Г и надхвърля 

минималните критерии (30 т.) за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” в ИОНХ-БАН. По публикациите са забелязани 4 цитата (според Google scholar 

към 13.05.2021). Докторантката е представила части от резултатите на 12 научни 

форума (8 устни доклада и 4 постера). София Славова е взела участие в 6 научни 

проекта, което без съмнение е допринесло за професионалното ú развитие. 

 

Заключение 

Всички представени материали напълно отговарят на изискванията на Закона за 

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

неговото прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в БАН и ИОНХ-БАН. Изложеното по-

горе ми дава основание да дам положителна оценка на дисертационния труд и да 



подкрепя присъждането на образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия) на София Олеговна Славова. 
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