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СТАНОВИЩЕ 

 

от Ивелина Мирчева Георгиева, доц. д-р, Институт по обща и неорганична химия - БАН  

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

в област на висше образование 4. Природни науки, математика, информатика 

професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия) 

 

Автор на дисертационния труд: София Олеговна Славова – докторант на 

самостоятелна подготовка, Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) – БАН, 

Лаборатория “Теоретична и изчислителна химия“  

Научен ръководител: проф. дн Венелин Енчев. 

Тема на дисертационния труд: „Механизми на пребиотични реакции на 

основата на формамид – ab initio моделиране“ 

Предмет на рецензиране: Със заповед № РД-09-46/26.02.2021 г. на Директора на ИОНХ – БАН съм 

определена за член на научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за придобиване 

на ОНС “доктор“. Представеният от докторанта комплект материали на хартиен и електронен 

носител е в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за прилагане на ЗРАСРБ на БАН и ИОНХ.  

Информация за докторанта. София Славова завършва с отличие висшето си образование, 

специалност “Химия“ в Институт по химия на Санктпетербургски държавен университет (Русия), 

бакалавърска степен (2016 г.) и магистърска степен (2018 г.). Темите на дипломните й работи са в 

областта на Теоретичната химия. За кратко е работила като изследовател в групата по Химия на 

преходно-метални клъстери в Институт по химия (Русия) и като асистент в групата по Теоретична 

химия в ИОХЦФ-БАН. През март 2019 г. постъпва като асистент в Лабораторията по теоретична и 

изчислителна химия, ИОНХ-БАН и през юли 2019 г. е зачислена в докторантура на самостоятелна 

подготовка по научната специалност „Теоретична химия“. 

Дисертационният труд на ас. София Славова съдържа задълбочено 

теоретично изследване на най-вероятните механизми на автокаталитични реакции 

на основата на формамид за образуване на пуринови и пиримидинови нуклеобази, 

и птерин, които са важни биомолекули за възникването на живота на Земята. 

Моделните реакции, в които формамидът е реагент, катализатор и среда протичат в 

резултат само на термични процеси. Темата и изследователският подход са 

актуални и се основават: 1) на най-реалистичната теория (според натрупани 

експериментални доказателства) за извънземния произход на живота, приемаща, че 

една от най-разпространените молекули във Вселената, формамид е стартова 

молекула в пребиотичния синтез и 2) на експериментално получени над 10 основни 

продукта (нуклеинови бази) от формамид в течна фаза след нагряване при 100-

180°С. За изясняване на химичната еволюция са приложени умело квантово-

химични изчислителни подходи, които за разлика от експеримента могат да 

предскажат най-рационалните реакционни пътища за получаване на 

експериментално установените или възможни биомолекули. Теоретичните 

изследвания са проведени с метода на Møller-Plesset на ниво MP2/cc-pVDZ//SCS-

MP2/cc-pVDZ и солватиращ модел базиран на плътността (SMD), които са 

валидирани за надеждно описание на геометрията, слабите взаимодействия и 
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енергетиката на моделните реагенти, преходни състояния, междинни съединения и 

продукти в изследваните химични реакции, както и за изчисляване на 

енергетичните бариери. Оценено е влиянието на разтворителя, ентропийния фактор 

и температурата върху активационните бариери и релативните енергии между 

реактанти и продукти. Теоретичното търсене на най-вероятните механизми на 

пребиотични реакции е много сложна задача и за нейното изпълнение ас. Славова 

демонстрира дълбоки познания и умения в областта на квантовата химия и 

химичната кинетика. В резултат на изследванията са предложени енергетично най-

изгодните реакционни пътища за първоначално получаване от формамид на 

основни реагенти-прекурсори и междинни съединения, необходими за 

понататъшно образуване на нуклеобази, а именно – формимидинова киселина, вода, 

циановодород, амоняк, мравчена киселина, 2-имино-ацетонитрил, 2-амино-

ацетонитрил, 2-амино-малононитрил, изоцианова киселина, карбамид, гуанидин, 

глиоксал и 3-хидроксиакрилонитрил. Установени са основните пребиотични 

прекурсори: 2-амино-малононитрил, 2-амино-ацетонитрил и карбамид, и 

възможните реакционни пътища за получаване на пуринови нуклеобази (аденин, 

хипоксантин, гуанин, изогуанин, ксантин и 2,6-диаминопурин) и птерин като някои 

реакции протичат през междинни съединения N'-(1Н-имидазол-5-ил)-формамидин 

и N'-(1Н-имидазол-4-цианид-5-ил)-формамидин. При използване на основен 

прекурсор 3-хидрокси-акрилонитрил е намерен изгоден реакционен път за 

получаване на пиримидиновите нуклеобази (цитозин, урацил, 2,4-диамино-

пиримидин и изоцитозин). Предложената мрежа от взаимносвързани 

автокаталитични реакции за образуването на нуклеобази се базира на изчислените 

енергетично предпочетени реакционни пътища от термодинамична и кинетична 

гледна точка при термични условия до 180 °C, където допустимият енергетичен 

бариер е до 40 kcal/mol. Изследванията в дисертационния труд на повече от 300 

моделни реакции с различна степен на сложност са пионерни и за първи път са 

предложени механизми на пребиотични автокаталитични реакции за образуване на 

аденин, хипоксантин, 2,6-диамино-пурин, гуанин, ксантин, изогуанин, птерин, 3-

хидрокси-акрилонитрил и карбамид от формамид. Предложен е теоретичен модел 

за получаване също на гуанин, изогуанин и ксантин, които предстои да бъдат 

експериментално доказани.  

Обемът, съдържанието и структурата на дисертационния труд отговарят на 

всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответните 

Правилници на БАН и ИОНХ. Дисертационният труд е оформен на 118 страници, 

включва 3 таблици и е богато илюстриран с 58 фигури, с преобладаващи схеми на 

автокаталитични реакции. Структуриран е в 3 раздела – Литературен обзор, Метод 

на изчисление и Резултати, и отделно са обособени Изводи, Приноси и Литература 

с цитирани 218 източника. Научните изследвания в дисертационния труд са 

публикувани в 3 научни статии: две в International Journal of Quantum Chemistry 
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(IF= 2.25, Q2, 40 т.) и една в Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 

(IF=3.31, Q2, 20 т.). Забелязани са вече 4 цитирания. Събраните 60 точки за 

публикувани статии надхвърлят минималните критерии по показател Г (30 т.) за 

придобиване на образователната и научна степен “доктор” в ИОНХ-БАН. 

Резултатите, включени в дисертацията са представени лично от докторантката на 6 

национални конференции с устен доклад и на 3 научни форума - с постерно 

участие. Съдържанието на автореферата отразява достоверно целите, задачите, 

основните резултати и изводите в дисертационния труд. Отлично впечатление 

прави прецизния научен стил, умелото систематизиране на огромния брой данни от 

моделните реакции и изчерпателното представяне на резултатите в дисертацията. 

Това показва, че докторантката за сравнително кратък период е съумяла да 

разработи тематиката, усвоила е квантовохимичния подход за кинетично и 

термодинамично охарактеризиране на реакциите в областта на пребиотичната 

химия и показва способности за самостоятелни научни изследвания. 

Коментар: На стр. 42, Фиг. 3.4 (горе); стр. 44, Фиг. 3.5с; стр. 65, Фиг. 3.22 (29 

стъпка) нивото на енергетичната бариера на продукта спрямо това на реагента не 

съответстват на посочените релативни енергии. В случай, че се спазва номерацията 

от дисертационния труд, тогава в автореферата на стр.20, Таблица 1 трябва да е 

Таблица 2, на стр. 21 и стр. 22, Таблица 2 трябва да е Таблица 3. 

Заключение: Дисертационният труд съдържа фундаментални научни резултати, 

които представляват оригинален принос в областта на теоретичната химия, 

пребиотична химия и химичната кинетика. Изследователската работа е добре 

планирана и успешно изпълнена. Поради гореизложеното, убедено давам своята 

положителна оценка за проведеното изследване, постигнатите резултати и приноси 

представени в дисертационния труд и гласувам с “да” за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” на София Славова в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия). 

 

 

12.05.2021 г.       Член на Научното жури:       

гр. София       доц. д-р Ивелина Георгиева 


