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РЕЦЕНЗИЯ 
 
на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” на 
тема “Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати: 
теория и експеримент”, на Диди Костадинова Налбантова, редовен докторант в катедра 
“Фармацевтична и приложна органична химия” към Факултет по химия и фармация на 
Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
 
Професионално направление: 4.2. Химически науки 
Научно направление: Органична химия, шифър 01.05.03 
Научен ръководител: проф. дхн Соня Върбанова Илиева 
Рецензент: доц. д-р Милен Георгиев Богданов 
 

Диди Костадинова Налбантова е родена през 1985 г. Средното си образование 
завършва през 2004 г. в 7-мо СОУ “Св. Седмочисленици” в гр. София. Завършва висше 
образование в Химическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, в ОКС “Бакалавър”  по 
специалност “Химия” с профил “Аналитична химия” през 2008 г., по специалност “Учител 
по химия и информатика” през 2009 г., и през 2010 г. в ОКС “Магистър” по специалност 
“Медицинска химия”. През Септември 2010 г., след успешно положен конкурсен изпит, е 
зачислена като редовен докторант с 3 годишен срок към катедра “Приложна органична 
химия” при СУ “Св. Кл. Охридски”, по научна специалност 01.05.03. “Органична химия”. 
За периода Септември 2009 г.  – Юни 2013 г. работи като преподавател по информатика 
и информационни технологии в НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, а от Септември 2013 г. до сега, 
и като преподавател по химия. В представените документи липсва информация относно 
специализации в чужбина, спечелени стипендии и награди.  

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд има за основна цел 
задълбоченото изучаване на солволитични процеси при арил N-арилкарбамати 
посредством теоретични и експериментални методи. Изследванията са проведени в 
Лаборатория по Компютърна химия и спектроскопия, към Катедра “Фармацевтична и 
приложна органична химия”, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски” под 
ръкводството на проф. дхн Соня Илиева. Дисертацията е написана на 125 страници и е в 
пълно съответствие с възприетите изисквания. Съставена е от: увод (1 стр.); литературен 
обзор (56 стр.); цели и задачи (1 стр.); експериментална част (2 стр.); резултати и 
обсъждане (48 стр.); изводи (1 стр.); библиография (8 стр.); списък с публикации (1 стр.) и 
приложение (3 стр.). Резултатите са онагледени с 15 схеми, 15 таблици и 28 фигури. 
Цитирани са 177 литературни източника, като 72 от тях (41%) са публикувани след 2000 г.   

В литературния обзор са засегнати директно свързани с изследваните в 
дисертационния труд теми. Прави добро впечатление стегнатото и компетентно 
изложение на цитираните трудове, което характеризира докторант Налбантова като 
оформен специалист в областта, способен да намира, систематизира и анализира 
критично литературни данни.  

Първата част от изследванията е върху солволитични процеси при карбамати и 
обхваща теоретичното описание на реактивоспособността на серия заместени арил N-
фенилкарбамати при реакция на алкална хидролиза. Основна цел поставена от 
докторанта е да се изследва до каква степен процесът на алкална хидролиза при 
изследваните съединения може да се опише с помощта на молекулни параметри, които 
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характеризират разпределението, и съответно промяната в хода на реакцията, на 
електронната плътност при атомите от реакционния център. Избраните дескриптори са: 
Хаметови константи, теоретично изчислени NBO атомни заряди, Hirshfeld заряд, атомен 
електростатичен потенциал и индекс на електрофилност на Parr. За провеждане на това 
изследване са изпoлзвани литературни кинетични данни, като наличната серия е 
допълнена с още 4 представителя, чиито скоростни константи са измерени от докторант 
Налбантова. Кинетиката на реакциите е проследена в условията на псевдопърви порядък 
чрез УВ спекроскопия, като е отчитано изменението на абсорбцията на крайните 
продукти и реактантите с времето. Скоростните константи са съпоставени с индексите на 
реактивоспособност за заместените арил N-фенилкарбамати, като получените резултати 
дават възможност за провеждане на сравнителен анализ за предсказващата способност 
на експериментални и теоретични индекси. Установено е, че алкалната хидролиза на 
изследваните съединения се описва най-добре с използването на Хаметовите константи. 
Независимо от това, са изтъкнати предимствата на теоретичните индекси за описание на 
реактивостпособността, тъй като те биха могли да са индикативни за реалния механизъм 
на реакцията. Основен извод от проведените изследвания в тази част от дисертацията е, 
че получените данни са в съответствие с литературните, като е потвърдено, че алкалната 
хидролиза на арил N-фенилкарбаматите протича по E1CB механизъм през междинното 
образуване на фенилизоцианат в скоростоопределящия стадий.  

Втората част е посветена на теоретичното и експериментално изследване на 
механизма на аминолиза на арил N-фенилкарбамат и описание на реактивоспособност-
та на заместени арил N-арилкарбамати при тази реакция. Изследвана е възможността за 
протичане на реакцията по три алтернативни механизма – синхронен, стъпков 
(присъединяване-елиминиране) през тетраедричен интермедиат и стъпков 
(елиминиране-присъединяване) през междинното образуване на изоцианат. 
Теоретичните изчисления са проведени на две нива на теория, както в газова фаза, така 
и в симулирана среда от n-бутиламин. Оптимизираните структури са представени в 
цветни схеми, което значително улеснява тяхната интерпретация. От получените данни е 
направено заключението, че най-изгоден от енергетична гледна точка е изоцианатният 
механизъм с бавен втори стадии – присъединяване на молекула амоняк към междинно 
образувалия се фенилизоцианат. Този резултат се явява нелогичен, тъй като 
изоцианатите са високо реактивоспособни съединения и ако се приеме, че 
трансформацията на изоцианата е бавен стадии, то неговото присъствие би могло да се 
установи посредством спектрални методи, което до момента не е направено. Този факт 
е потвърден и експериментално с ИЧ-спектроскопия, чрез проследвяване на реакция на 
фенилизоцианат с n-бутиламин в среда от тетрахлорметан. За изясняване на 
гореописаните резултати докторант Налбантова провежда допълнително изследване на 
процеса на аминолиза в условията на обща базична катализа. Получените теоретични 
данни отново дават предимство на изоцианатния механизъм, но в този случай е 
установено, че включването на втора молекула катализатор при изчисленията довежда 
до значително понижаване на активиращата енергия на втория етап от реакцията. На 
база получените резултати е направен извод, че аминолизата на фенил N-
фенилкарбамат протича в условията на обща базична катализа с получаването на 
фенилизоцианат като интермедиат в скоростоопределящия стадии на реакцията.  

За да се потвърди направения извод са проведени ИЧ спектрални изслевания на 
вазимодействието на фенил N-фенилкарбамат с различни амини в среда от 



- 3 - 

тетрахлорометан. Използването на ИЧ-спектроскопия в случая е удачно, тъй като 
изоцианатната група има характеристична ивица в областта 2280-2240 cm-1 и съответно 
може лесно да се установи присъствието, респективно отсъствието на изоцианатен 
интермедиат, ако той е с достататъчно дълго време на живот. Използвани са първични, 
вторични и третични амини с варираща базичност и нуклеофилност. Установено е, че при 
реакция с n-бутиламин и диетиламин не се регистрира ивица за изоцианатна група, кое-
то е в съответствие с дискутирания по-горе енергетичен профил на реакцията. Използва-
нето на третичен амин в изследваната реакция по принцип не довежда до получаването 
на карбамид като краен продукт, но данните от подобно изследване могат да се използ-
ват за установяване на взаимодействието между реагентите и съответно да се правят 
изводи за структурата на преходното състояние в първият етап от реакцията. При про-
веждане на изследванията с триетиламин, триметиламин и N-метилпиролидин е регист-
рирана появата на характеристична за изоцианатна група ивица при 2261 cm-1, чиито 
интензитет се увеличава с времето. Също така е наблюдавана температурна зависимост 
за равновесието между изходния фенил N-фенилкарбамат и получения изоцианат, като 
е установено, че високата температура благоприятства правата реакция – образуването 
на изоцианата. От направените изследвания е изведено заключението, че нуклеофил-
ността на амините не повлиява хода на реакцията и че предпочетения механизъм е 
изоцианатния.  

С цел установяване на връзката структура-реактивоспособност и оценка 
влиянието на стабилността на напускащата група и киселинността на водородния атом в 
NH групата са изчислени няколко характеристични за атомите в реакционния център те-
оретични величини – NBO, Hirshfeld атомни заряди и атомен електростатичен потенциал 
за серия заместени арил N-арилкарбамати. Изчислените параметри са използвани за 
намиране на зависимости със съответните скоростни константи. Установено е, че 
теоретичните параметри (дескрипторите) могат да се използват успешно за описване на 
реактивоспособността.  

В третата част на раздела “Резултати и обсъждане” са анализирани причините и 
факторите, обуславящи различия в реакционния механизъм на аминолиза при карбама-
ти. За целта са проведени теоретични изчисления за протичане на реакцията по вече 
разгледаните алтернативни механизми – синхронен, стъпков и изоцианатен и са устано-
вени факторите благоприятстващи протичането на реакцията по изоцианатния механи-
зъм. 

Последната част от собствените изследвания разглежда инхибиращата способ-
ност (IC50) на серия от дванадесет карбамата по отношение на ензима бутилхолинестера-
за (BChE). Установено е, че циклохексил и етил карбаматите са по-добри инхибитори в 
сравнение с техните ароматни аналози, като някои представители проявяват и по-висока 
инхибираща активност от използвания като стандарт ривастигмин.  

Докторант Налбантова е обобщила в 5 извода получените резултати върху 
солволитични процеси при карбамати и в 1 тези от биологичните. Представените 
изследвания са на високо ниво, последователно и взаимно се допълват и затова 
направените изводи приемам за точни и обосновани. Доказателство за високото 
качество на постигнатите резултати е, че част от тях са публикувани в две статии в 
реномирани международни списания с IF – J. Phys. Org. Chem. и J. Org. Chem. и са 
представени на четири международни конференции с постери и доклад.  
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Към дисертацията нямам съществени забележки, но бих искал да отправя някол-
ко коментара и въпроси, най-вече по отношение на експеримента и интерпретацията на 
получените резултати.  

(1) Остава неясна причината за провеждане на кинетичните изследвания при различна 
стойност на pH. Това поставя проблеми при сравняване на получените резултати.   

(2)  Защо не е направен опит да се изчислят скоростните константи за реакция от втори 
порядък и считате ли, че шесткратен излишък от единия реагент е достатъчен, за 
да протече реакцията в условията на псевдопърви порядък?   

(3)  Скоростта на хидролиза на 4-трет-бутилфенил N-фенилкарбамат е проследена 
чрез промяната на концентрацията на реактантите, а в останлите три случая – тази 
на продуктите. Подходящо би било да се обоснове този избор. 

(4) За изчислените скоростни константи, представни в Таблица 4, може да се направи 
извод, че реакциите са проведени при различна концентрация на хидроксидни 
йони, което отново поставя въпроса за евентуален проблем при сравнителния 
анализ.  

(5)  Корелациите за реакцията на хидролиза са направени със сигма минус Хаметови 
константи. Правени ли са корелации със сигма константите? Ако има подобни ре-
зултати, би било удачно да се обоснове причината те да не бъдат включени в дис-
кусията. 

(6)  Протичането на една реакция в условията на обща базична катализа е указание за 
участие на всички налични бази в реакционната смес като катализатори. В тази 
връзка, би било удачно да се вземе предвид и евентуалното участие като катализа-
тор на напускащата група – фенолатния йон – и съответно да се пресметнат ПС и с 
неговото участие.  

В заключение, дисертационният труд на докторант Диди Налбантова я представя 
като перспективен млад учен в областта на Физичната органична химия, който притежа-
ва необходимите компетенции за самостоятелно провеждане на задълбочени изследва-
ния (теоретични и експериментални) за установяване на реакционни механизми на ор-
ганични реакции. По обем извършената работа и получените резултати напълно съответ-
стват с възприетите изисквания за придобиване на научни степени по професионално 
направление „Химически науки” във Факултета по химия и фармация към Софийски Уни-
верситет „Св. Кл. Охридски” 

Общото ми впечатление от дисертационния труд „Механизъм и реактивоспособ-
ност при солволитични реакции на карбамати: теория и експеримент” е изцяло 
положително, и за това, с пълна убеденост ще гласувам с „ДА” за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор” на Диди Костадинова Налбантова по 
специалността „Органична химия” (01.05.03.), научно направление „Химически науки” 
(4.2.). 
 
 
София, 11.12.2013 г.    Рецензент: ............................................... 
              /доц. д-р Милен Богданов/ 


