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С Т А Н О В И Щ Е 

върху дисертационния труд на  

Цветан Красимиров Захариев 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  

по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия – 

Квантова химия) на тема „Извеждане на термодинамични параметри на 

нискомолекулни амфифилни вещества” 

 

от проф. дхн Тодор Минков Дудев, 

Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Дисертационният труд на Цветан Захариев е написан на 141 стандартни 

страници като включва 33 таблици и 33 фигури. Цитирани са 198 литературни 

източника. Основните резултати от научното изследване са оформени в четири 

публикации, три от които са излезли от печат (в Nanoscience & Nanotechnology,  

Journal of Computational Chemistry (IF = 3.589) и Българско списание за химия), а 

последната е под формата на ръкопис, подготвен за изпращане. Части от 

дисертацията са докладвани на 5 национални и международни конференции и 

семинари. 

 Използвайки методите на молекулната динамика, докторант Захариев е 

изследвал в детайли физико-химичните свойства на обемна течна маслена фаза 

(моделирана като среда от н-пентан, н-хексан или н-хептан) и на фазовата граница 

вода-масло, както и поведението на амфифилни молекули (н-пентанол, н-хексанол 

и н-хептанол) при пренос през фазовата граница вода-масло. Получена е детайлна 

картина на структурата и междумолекулните взаимодействия в изследваните 

системи. Осветлени са дискретните механизми на процесите, протичащи в 

системата вода-масло-алканол. В хода на изследването докторантът успешно е 

решил редица задачи, за които все още не е намерено решение в литературата: (1) 

разработване на атомистичен модел на течна маслена фаза, моделирана чрез алкани 

със среден размер; (2) охарактеризиране влиянието на маслената фаза върху 
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поведението на междуфазовата граница вода-алкан; (3) термодинамичен анализ на 

процесите на пренос на амфифилен нормален алканол през границата вода-алкан; 

(4) изследване влиянието на различни фактори (дължина на въглеводородната 

верига, дискретната молекулна структура и локалното обкръжение на амфифилите) 

върху свободната енергия на взаимодействие между амфифилната молекула и 

системата вода-масло. 

Като изключим някои съвсем дребни граматически или технически грешки, 

нямам забележки към дисетртацията.  

Авторефератът правилно отразява в синтезиран вид основните резултати и 

заключения на дисертационния труд. 

Имам следните въпроси към докторанта: (1)  Изследванията в дисертацията 

са проведени при използване на неполяризуемо силово поле. Правени ли са опити с 

използване на поляризуемо силово поле? До каква степен използването на такова 

поляризуемо силово поле би повлияло на изчислените физико-химични параметри 

на изследваните системи? (2) Амфифилните нормални алканоли са моделирани 

само в all-trans конфигурация. Изследвано ли е влиянието на конформационното 

състояние на алканолите върху термодинамиката на процесите в системата вода-

масло-алканол? 

Заключение: Дисертационният труд на докторант Цветан Захариев 

представлява едно многообхватно, задълбочено, добре планирано и качествено 

изпълнено научно изследване. Работата прави отлично впечатление. Написана е 

ясно и в логическа последователност. Докторантът демонстрира дълбоко познаване 

на изследваната материя с критичен поглед върху чуждите и собствени резултати.  

Умело е подбрал моделните системи и усвоил и приложил оптималните теоретични 

state-of-the-art подходи/техники за решаване на поставените задачи. Изчисленията 

са надеждно калибрирани и валидирани спрямо налични експериментални данни. 

Ясно са очертани новостите и научните приноси  на изследванията на докторанта. 

Постигнатите резултати дават база за по-нататъшни изследвания/моделирания на 

процесите, протичащи на фазовата граница вода-масло, както и дизайна на нови 

повърхностно-активни вещества с програмирани свойства.  
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Дисертацията на докторант Цветан Захариев отговаря по обем и качество на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Изложеното 

по-горе ми дава основание да дам много висока оценка на дисертационния труд и 

убедено да предложа на почитаемото научно жури да присъди на Цветан Захариев 

образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 4.2. 

Химически науки (Теоретична химия – Квантова химия). 

 

 

София, 10.XII.2015 г.                                                      Подпис: 

                                                                                                   (проф. дхн Тодор Дудев) 


