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Настоящото становище следва препоръките по критериите, приети в СУ „Климент 
Охридски“, които от своя страна са в съгласие със Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). 

Яна Николаева Цонева е редовен докторант в Лабораторията по квантова и изчислителна 
химия, катедра Физикохимия, Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент 
Охридски. Притежава образователно-квалификационната степен „Магистър по изчислителна 
химия“ придобита през 2012 година със защита на дипломна работа на тема: „Молекулно-
динамично структурно изследване на пептид-лекарствен комплекс”. 
По време на разработване на дисертационния труд (2013-2016 г.) е участвала в 5 научни 
програми финансирани от ЕС(две), НИС на СУ „Св. Климент Охридски и МОН(две). 
Изследванията, включени в настоящия дисертационен труд, са проведени под 
ръководството на проф. д-р Аля Таджер и д-р Цонка Минева във Факултета по химия и 
фармация на СУ и в Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.  

Дисертационен труд. Актуалност на темата. 
Дисертационният труд на Яна Цонева е в областта на теоретичната химия и 
представлява опит да се приложат и сравнят теоретични модели на молекулната 
механика в изучаване на водното структуриране на фазовата граница с неполярна 
флуидна среда. От съществено значение за актуалността на докторския труд е 
разбирането, че структурата на „повърхностната вода“ е определяща за протичането на 
много физични и химични процеси и особено за биологичните процеси, които протичат 
на и през фазовите граници водна среда / неполярни флуиди и които процеси 
контролират редица жизнени функции. 
От друга страна, при съвременното бързо развитие на изчислителните техники и 
особено поради тяхната достъпност, актуалността на работата е свързана и със задачата 
да се избере теоретичен модел за описание структурата на водата на границата с 
неполярна флуидна среда, който съчетава едновременно надеждност и ниска цена и 
тези негови качества да бъдат доказани. 
Целта на представения дисертационен труд е да направи оценка на наличните водни 
модели относно способността им да възпроизвеждат експериментални характеристики 
на обемна и гранична вода и с помощта на най-надеждните от тях да опише водното 
структуриране на директната и индиректна граница с неполярен флуид. 

Представеният дисертационен труд е структуриран според изискванията, независимо 
от това, че названията на отделните части не са стандартни. Дисертационният труд е 
написан на 116 стандартни страници, оформен в 3 части и е много добре онагледен с 25 
таблици и 73 фигури. В библиографската справка са представени 460 източника, които 
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са цитирани подходящо във всички части на изложението. Считам, че би имало по-
голяма полза от събраната голяма информация, ако в библиографската справка са 
изписани заглавията на източниците. 

Литературният обзор е написан на 30 страници, което е почти 1/3 от дисертацията, 
считам обаче, че като се имат предвид поставените цели и големият интерес към 
проблема през последните години, обемът на тази част е оправдан. При това е 
избягнато включването на несъществена литература, както и отклонения от 
поставената цел за описание и оценка на съвременните модели за структурирането на 
водните молекули на различни фазови граници.  
Целта е формулирана ясно „да направи оценка на наличните водни модели относно 
способността им да възпроизвеждат експериментални характеристики на обемна и 
гранична вода и с помощта на най-надеждните от тях да опише водното 
структуриране на директната и индиректна граница с неполярен флуид“, докато за 
задачите трябва да се приеме, че те са свързани с конструирането и изучаването на 
следните системи: обемна вода, вода/водни пари, вода/алкани (от пентан до нонан), 
вода/ПАВ/водни пари и вода/ПАВ/октан. 
В главата „Изчислителни методи“ са описани използваните методи и модели, 
приложени при изучаване на избраните системи. 
  Молекулна динамика (МД) Чрез молекулно-динамичните симулации се проследява 
еволюцията на една молекулна система във времето. Това може да бъде използвано за 
разбиране свойствата на дадена сравнително реалистична по размер моделна система, 
което често е по-лесно от експериментално изследване. Подробно са описани - оценка 
на междумолекулните взаимодействия, задаване и поддържане на условия – 
температура и налягане. Показани са възможностите за приложение на математичния 
модел на декомпозиция на Вороной (диаграми на Вороной) за изучените системи. 
Описани са също методи и подходи на Молекулна механика (ММ) с описание на силово 
поле AMBER, силово поле CHARMM и класически модели за описание на вода. 
Представени са неполяризуеми водни модели (SPC, TIP3P и TIP4P), подходи за 
включване на поляризуемост, както и някои поляризуеми модели (SW, SWM4-NDP и 
COS/G2). Избраните в дисертацията поляризуеми модели се считат за изчислително 
ефективни, а използването им възпроизвежда реалистично структурирането на водата 
при различни условия. В допълнение са описани Основни квантово-химични методи 
свързани с теорията на функционала на плътността (density functional theory, DFT) и 
пресмятане на тензора на екраниране (ЯМР) в рамките на DFT.  
В главата „Структурни и електрични свойства на течна вода на граница с други 
фази“, обособена в три части на основата на естеството и свойствата на неполярния 
флуид, са представени резултатите и обсъждането. Представени са резултатите от 
различни модели за структурните и електрични свойства: на обемна и повърхностна 
вода, на вода граничеща с алкани с различна дължина на въглеводородната верига и на 
вода на граници обогатени с фосфолипиден монослой. Резултатите следват 
последователността на изчисленията, като данните от тях са добре организирани в 
таблици и графики. Анализът на данните и дискусията следват същата логика като 
едновременно с това се прави критично обобщение и съответните изводи. Считам, че 
изцяло нов елемент представлява частта, в която се изучават структурните и 
електрични свойства на вода на граници обогатени с фосфолипиден монослой. 
Интересът към получените резултати и задълбоченото им обсъждане може да се свърже 
и с възможността за прогнозиране на ефектите на състава върху модели на биологични 
мембранни структури. 
Дефинираните изводи са свързани с получените резултати и може да се счита, че 
поставената цел на дисертационната работа е постигната. Считам обаче, че те не 
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обобщават всички основни резултати от изследването и не предлагат прогнози за 
бъдещи изследвания. Така например като един от приносите е посочено, че „За пръв 
път е направен структурен анализ посредством построяване на диаграми на Вороной 
обхващащ разнообразие от водни модели и отличаващ обемни и повърхностни 
характеристики на водата“, но не е дефиниран извод, свързан с получените резултати 
от този анализ. 
Приемам съдържанието на Приносите, като препоръчвам тяхното формулиране да 
бъде представено по по-подходящ начин от научна и стилова гледна точка. 

Наукометрични показатели: 

Представените публикации свързани с докторската дисертация включват 2 публикации 
излезли от печат, 1 приета за печат и две публикации изпратени за печат. Представени 
са 9 участия в научни конференции и форуми в срока на докторантурата. Може да се 
отбележат като допълнително сведение четири публикации извън темата на 
дисертационния труд. Представеният Автореферат отразява вярно научните 
изследвания и резултатите от тях, както и обсъждането и изводите от дисертационния 
труд. 
 

Заключение 

Дисертационният труд на Яна Николаева представлява логично планирано и 
компетентно осъществено научно изследване с приноси в разглеждания теоретичен 
проблем. 

По време на разработването на дисертацията докторантката е придобила задълбочени 
теоретични знания, овладяла е редица изчислителни техники, активно е участвала в 5 
научни програми и два стажа и е получила много добра методична подготовка. 

Представеният дисертационен труд и автореферат напълно отговарят на всички 
изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. 
Климент Охридски”. На това основание гласувам положително и убедено препоръчам 
на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на магистър Яна Николаева 
Цонева образователната и научна степен ‘доктор’  

 

София, 28.04.2016 г.                                            Член на журито: 

доц. Румяна Начева, дф 

 

 

  

3 
 


