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Дисертационната работа на Диди Костадинова Налбантова включва теоретично и 

експериментално изследване на механизмите на солволитични процеси (хидролиза и 

аминолиза) с участието на арил N-арилкарбамати и охарактеризиране на 

реактивоспособността на тези съединения чрез теоретични и експериментални индекси. 

Интересът към кинетиката и реактивоспособността на заместени карбамати в 

солволитични процеси е породен от биологичната активност на тези съединения и 

широкото им приложение като хербициди и лекарствени препарати. Тези приложения 

определят изследванията в дисертационния труд като много актуални, за което 

свидетелстват и многобройните публикации по темата през последните години. 

В рамките на теоретичните изследвания в дисертацията, чрез методите на теорията на 

функционала на електронната плътност са моделирани и изучени възможните 

механизми на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат. Получени са категорични 

доказателства, че реакцията на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат протича по 

стъпков механизъм на елиминиране-присъединяване с междинно формиране на 

изоцианат. Образуването на изоцианат е доказано експериментално при изследване на 

моделни процеси на взаимодействие на фенил N-фенилкарбамат с амини с варираща 

базичност и нуклеофилност. Проведен е сравнителен анализ на реакционните 

механизми на аминолиза на карбамати и е показано, че за всички разгледани 

съединения енергетично най-изгоден (т.е. най-вероятен) е изоцианатният механизъм. 

Изучено е влиянието на напускащата група и киселинността на водородния атом от NH 

групата върху енергетичния ход на реакцията на аминолиза на карбамати. Чрез 

теоретично изчислени индекси на атомите от реакционния център (заряди и атомен 

електростатичен потенциал) е направена количествена оценка на реактивоспособността 

на заместени арил N-арилкарбамати в процеса на аминолиза. Охарактеризирана е 



реактивоспособността на арил N-фенилкарбамати в процеса на алкална хидролиза и е 

доказано, че предпочетеният механизъм е този на елиминиране-присъединяване през 

изоцианат, образуването на който е скоростопределящият етап. Изследванията по 

дисертацията включват и серия биологични тестове насочени към определянето на 

инхибиращата активност на дванадесет съединения спрямо ензима 

бутирилхолинестераза.  

По темата на дисертацията е извършена внушителна по обем и разнообразна по 

характер теоретична и експериментална работа. Изследванията са проведени на много 

високо академично ниво, систематично и детайлно. Теоретичните изследвания са 

довели до получаването на много нови резултати, които осветляват механизмите на 

изучаваните процеси. Тези резултати са особено ценни, тъй като не могат да се получат 

по експериментален път. Надеждността на направените теоретични изводи и прогнози е 

потвърдена със серия подходящо насочени експерименти. Като особено ценен принос в 

изследванията на докторантката бих отбелязала коригирането на съществуващата в 

литературата хипотеза, според която механизмът на аминолиза на фенил N-

фенилкарбамат се осъществява чрез формиране на тетраедричен интермедиат. 

Резултатите по дисертацията са обобщени и публикувани в две научни статии в 

реномирани списания с висок импакт фактор, Journal of Physical Organic Chemistry и 

The Journal of Organic Chemistry, и са популяризирани в достатъчна степен, като са 

представени на 3 международни и 1 национален научни форуми.  

Дисертацията е написана на висок академичен стил и съдържа всички необходими 

глави – „Увод”, „Литературен обзор”, „Цели и задачи”, „Експериментална част”, 

„Резултати и обсъждане”, „Изводи” и „Литература”. В литературния обзор е направен 

изчерпателен и критичен преглед на литературата по темата на дисертацията като е 

обърнато специално внимание на реактивоспособността на изследваните системи и на 

съществуващите хипотези за механизма на техните взаимодействия. Използваните 

изчислителни методи са представени с разбиране, стегнато и достатъчно изчерпателно. 

Получените резултати са описани в добра последователност като са илюстрирани 

подходящо с достатъчно на брой информативни фигури и таблици. Проведените 

изследвания както и всички материали по процедурата представят докторантката като 

отлично подготвен специалист, с многостранен опит и изследователски умения за 

провеждане на интердисциплинарни теоретични и експериментални изследвания.  



Всички представени документи във връзка с процедурата отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Препоръчителните изисквания за 

получаване на научни степени в СУ „Св. Кл. Охридски”.  

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 Диди Костадинова Налбантова. 
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