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 Дисертационният труд на Яна Цонева е посветен на една от вечните загадки 
за човечството – водата. Това изумително вещество с огромен брой аномалии и 
специфични свойства все още крие много тайни въпреки неотслабващото внимание, 
което му се посвещава както от теоретици, така и от експериментатори работещи в 
различни сфери на естествените науки. В областта на изчислителната химия водата 
е традиционно предизвикателство: и най-точните квантово-химични методи все 
още не могат да опишат еднакво добре всички свойства на димера на водата, а за 
структурата и поведението на по-големите водни клъстери се водят люти спорове. 
За охарактеризиране на големи водни масиви в молекулната динамика са създадени 
(и продължават да се създават) голям брой водни модели – атомистични и 
окрупнени, без и с отчитане на поляризационните ефекти. Причина за това 
многообразие е комплицираната фазова диаграма на водата и невъзможността тя да 
бъде изцяло описана с един и същ прост воден модел, а различните по сложност 
модели изискват пропорционално (нелинейно) изчислително усилие. Дори само за 
течното агрегатно състояние няма единомислие в избора на воден модел, който 
избор се диктува предимно от свойството, което искаме да оценим. Всички модели 
обаче основно целят възпроизвеждане на характеристики на обемна вода и поради 
това в една или друга степен неточно описват гранични водни повърхности. 
Специален практически интерес представляват границите вода/въздух и вода масло 
в присъствие или отсъствие на „сплавящо“ двете фази повърхностно-активно 
вещество (ПАВ). Конкретно на структурата и някои свойства на такава гранична 
вода оценена с различни водни модели е посветена дисертацията на Яна Цонева. 
 Както вече беше казано, водата е обект на интензивно изучаване и едно 
огромно предизвикателство за всеки навлизащ в тази тематика е литературната 
справка. Трябва да се признае, че успешната навигация в този океан от публикации 
би затруднило и опитен изследовател. Държа да изтъкна, че докторантката се 
справи много успешно с тази задача, която ѝ отне близо година. Направеното 
проучване беше представено и като устна презентация, и като обзорна статия, която 
намирам за много полезно помагало.  



 Използваният метод в по-голямата част от дисертационния труд е 
класическа молекулна динамика. Докторантката има опит в работа с този метод 
датиращ още от кръжочната ѝ работа като студент-бакалавър в специалността 
„Екохимия” и бакалавърската и магистърски дипломни работи, третиращи с този 
метод различни по своя характер и предназначение системи. Наред с това, Яна 
Цонева има много добра подготовка по квантова химия и умение да прилага 
методите ѝ за оценка на разнообразни молекулни характеристики, придобито в 
магистърската програма „Изчислителна химия”. В дисертацията са приложени тези 
умения за симулация на ЯМР спектрите на използваното ПАВ на различни фазови 
граници, осъществено по време на престоя на докторантката във Франция, 
благодарение на спечелената от нея стипендия на френското правителство “Eiffel”.  
Докторантката проведе напълно самостоятелно изчислителната работа и анализа на 
резултатите. Активно участваше в подготовката на статиите, в които е първи автор, 
и се включваше с идеи, изчисления и анализи в тези, в които не е водещ автор. 
Успешно представи резултати в устни и постерни доклади на редица научни срещи, 
повечето от които международни. Водила е упражнения по физикохимия – 
придобитата учителска правоспособност и помогнаха да се справи с лекота с 
преподавателската работа. Докторантката е участник в 5 договора: 2 с НФНИ, 2 от 
ОП на ЕС „Развитие на човешките ресурси” и 1 договор с НИС-СУ. 
 Докторантката се справи много добре с всички задачи и дейности залегнали 
в индивидуалния ѝ учебен план. Цялостната работа по дисертацията е извършена 
самостоятелно. Като основни приноси считам структурното охарактеризиране на 
водата в обем и в граничния слой на различни фазови граници посредством 
Вороной анализ, което не е правено досега, както и определянето на свойствата, 
при които използването на поляризуем воден модел е определящо за достоверната 
им оценка. 
 Въз основа на гореказаното препоръчвам на уважаемото Научно жури 
да присъди на Яна Николаева Цонева образователната и научна степен 
“доктор”. 
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