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Становище 

относно дисертация на тема: 

„Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio 

моделиране“ 

представена от докторант София Славова за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор”, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика“, професионално направление 4.2 Химически науки, Научна специалност 

Теоретична химия, Научен ръководител: проф. дн Венелин Енчев 

Представените от София Славова документи във връзка с процедурата за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор“ 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. 

София Славова изпълнява минималните национални изисквания за образователната и 

научна степен „доктор“ по чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ и допълнителните изисквания на БАН и 

ИОНХ-БАН. 

Темата на дисертационния труд е интригуваща и актулна тъй като има отношение към 

един от фундаменталните за науката въпрос, как и от какво са се образували първите 

нуклеобази. В търсене на отговора на този комплексен въпрос, докторант София Славова 

си е поставила много ясна конкретна цел: предсказване на механизмите на пребиотични 

реакции на основата на формамид чрез ab initio моделиране. За изпълнение на целта, 

докторантката е разработила логични и достатъчно реалистични реакционни схеми, по 

които може да се проследи образуването най-напред на пребиотични прекурсори, а след 

това на пуриновите и пиримидиновите нуклеобази и птерин при термичното разлагане на 

формамид в резултат само на термични процеси и по реакции катализирани само от 

формамид (или неговия тавтомер –формимидинова киселина). 

Чрез коректно изчислително моделиране, 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 без да се използват катализатори. Изчислени и сравнени са енергетичните 

бариери и надеждно са предсказани междинните състояния. 

Изследването е задълбоченото и наситено с детайли. По своята същност то е 

теоретично, аб иницио квантово-химично, и е проведено на базата на съществуващи 

експериментални данни от газова хроматография, съчетана с мас-спектрометрия (GCMS), 

които са ориентирали докторантката относно стартови структури, прекурсори, междинни 

съединения и крайни продукти на реакциите. Както изискват добрите стандарти при 

компютърното моделиране, изчислителната процедура е оптимизирана чрез изчисления на 

различни по отношение на точността нива на теорията (MP2, SCS-MP2, SMD/MP2, 

SMD/SCS/MP2) и сравнение на резултатите с тези получени на най-високо на точност ниво 

- CCSD(T). Избраният изчислителен протокол (SMD/SCS/MP2) коректно отчита 

електронната корелация от по-висок порядък и влиянието на средата (формамид). 
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Получените резултати са много добра основа за по-нататъшни изследвания в областта на 

химичната еволюция, основаваща се на пребиотични реакции на базата на формамид. 

Дисертацията и авторефератът коректно отразяват хода на изследванията. Стилът на 

изложението е ясен и точен и свидетелства за висока езикова култура на докторантката. 

Изчерпателният литературен обзор представя известните до момента експериментални и 

теоретични изследвания, които са провокирали интереса на докторантката към надграждане 

и развитие на изследванията по темата. Резултатите са описани по убедителен начин, с 

точна терминология и много информативен илюстративен материал, дискутирани са 

аргументирано и с разбиране, което е доказателство за задълбочените познания и 

подготовка на докторантката както по темата, така и по теорията на използваните 

изчислителни методи. 

Най-съществените резултати от изследванията са публикувани в три научни статии, 

отпечатани в авторитетни международни списания с импакт фактор и квартил 2, 

(забелязани са вече две цитирания) и са представени на 12 научни форумa и 2 конкурса, в 

които София Славова е получила две награди.  

Имам отлични лични впечатления от София Славова. Проведените с нея научни дискусии 

създават убеденост, че тя е инициативен млад учен, който работи много мотивирано и 

съсредоточено по темата, при това с изключително темпо. Много положително впечатление 

прави нейното желание непрекъснато да надгражда своите познания и да подобрява нивото 

на докладването си така, че то да бъде на високо научно ниво, но и достъпно за възприемане. 

Казаното до тук ме мотивира без колебание да дам своята положителна оценка на 

дисертационния труд и да подкрепя присъждането на образователната и научна степен 

„доктор” на София Славова. 

 

София, 05.05.2021 г. 

     Член на научно жури: 

(проф. д-р Наташа Трендафилова) 


