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от  доц. дхн Васил Борисов Делчев, кат. Физикохимия, ПУ “П. Хилендарски” 

на дисертация за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' 
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление 4.2. Химически науки;  
научна специалност “Органична химия”;   

Автор: докторант Диди Костадинова Налбантова,  
кат. Фармацевтична и приложна органична химия, СУ 

Тема: “Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати:  
теория и експеримент” 

Научен ръководител: проф. дхн Соня Върбанова Илиева 
 

Със заповед РД38-517/25.09.2013 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” съм избран за 
член на научното жури (НЖ) за защита на дисертационния труд на докторантката Диди 
Налбантова. На първото заседание на НЖ, проведено на 04.10.2013 г. съм определен да изготвя 
становище върху подадените от докторантката материали. Те съдържат, заповед на Ректора 
на СУ, дисертация, автореферат и CD с документи по процедурата. 

 
Госпожица Диди Налбантова завършва бакалавърска специалност “Химия” (профил 

“Аналитична химия”) в СУ, а през 2010 г. – магистратура по “Медицинска химия” в същото 
ВУЗ. От месец септември 2010 г. година е избрана за докторант  по “Органична химия” в 
катедра “Фармацевтична и приложна органична химия” с научен ръководител проф. дхн Соня 
Илиева. Налице е също кратък педагогически стаж (от 2009 г) като преподавател по 
информатика и химия в НПМГ – София. По време на докторантурата докторантката е 
издържала успешно четири изпита:  докторански минимум (по специалността и по английски 
език), “Квантова химия на молекулни системи” и “Молекулно моделиране с QSAR”.  В този 
смисъл, смятам че образователната компонента на нейната докторантура е изпълнена 
успешно.  

 
Дисертацията съдържа 122 (+3) страници и е списана в девет основни раздела (в това 

число въведението), следващи общоприетата структура за такъв научен труд. Материалът е 
систематизиран в 28 фигури, 19 таблици (от които 4 в приложението) и 15 схеми. 
Литературната справка е базирана на 177 източника, повечето от които са научни публикации 
в импактни периодични издания. Добро впечатление прави правилната употреба на 
десетичната запетая “,” вместо “.”.  

 
Без съмнение, изчисленията са проведени на съвременно теоретично ниво с прилагане 

на “надеждни” и задоволителни комбинации от методи и базисни функции. Използвани са 
някои от най-популярните и многократно тествани функционали (теорията на функционала на 
плътността), с/без отчитане на дисперсионната компонента на енергията. Отчитането на 
последаната е препоръчително за реакциите, които са изследавни в дисертацията (пренос на 
протони и др.).  Бих препоръчал на докторантката в нейните бъдещи изследвания да излезе 
извън рамките на DFT изчисленията и да използва “чисти ab initio” методи, които отчитат 
ефективно и коректно електронно-корелационните ефекти.  

 
Дисертацията разглежда няколко механизма (синхронен, стъпков и 

елиминиране-присъединяване през изоцианат) на аминолиза на карбамати и показва как 
теорията и експериментът си “сътрудничат” при установяване на най-вероятния механизъм. 
Намерено е, че аминолизата е енергетично най-изгодна по изоцианатния механизъм. 
Реактивоспособността на арил N-арилкарбаматите е оценена по теоретичните индекси на 
атомите от реакционния център.  

 
За няколко карбамата е изследвана инхибиращата способност върху ензима 

бутирилхолинестераза. Доказано е, че циклохексил- и етилкарбаматите са по-добри 
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инхибитори в сравнение с фенилкарбаматите. Не е даден ясен извод обаче затова, в какъв 
концентрационен интервал тези инхибитори биха имали терапевтичен / негативен ефект.  

 
Прави впечатление широкият спектър от изследвания, включващ теоретични 

изчисления, спектрални (IR- и UV/VIS-) и ензимно-кинетични анализи. Очевидно 
докторантката е усвоила основите на всички споменати методи и успешно ги прилага за 
решаване на задачите, заложени в дисертацията. Тези познания и дават достатъчен брой 
“степени свобода” в бъдещите й научни начинания като самостоятелен учен. Без съмнение, 
изследователската група, в която докторантката работи има голям принос затова.     

 
Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията. Върху изследванията от 

дисертацията са оформени и успешно публикувани две научни съобщения в J. Phys. Org. 
Chem. (Wiley, IF=1.963) и J. Org. Chem. (ACS, IF2012 г.=4.45). Сумарният IF е 6.413. Той е 
гаранция за дълбочината и значимоста на проведените изследвания. За краткия период от 
две години след публикуването на първата статия е забелязан един цитат в Int. J. Chem. 
Убеден съм, че в недалечно бъдеще броят на цитиранията на работите ще нарастне 
значително. Резултатите от дисертацията са представени на четири научни конференции, 
състояли се в България (2) и чужбина (2), чрез два постера и един доклад.  
 
 Към дисертацията имам някои критични бележки: 1) не е ясно как са изчислени 
теоретичните енергетични бариери – като разлика между енергиите на преходното състояние 
и съответната равновесна геометрия в минимума или като разлика между нулевите 
вибрационни нива на тези системи. Смятам че вторият начин е по-коректен, тъй като в 
дисертацията се анализират също термодинамичните функции на реакциите; 2)  не е ясно  
защо в уравнението на Ейринг липсва трансмисионният коефициент, който е важен дори за 
адиабатно протичащи реакции, и такива при които вероятността за тунелиране е значителна; 
3) мисля че дисертантката е навлязла в прекалено голяма дълбочина в квантова теория 
(въвеждащи дефиниции и др.), като е изложен материал, който не засяга темата на 
дисертацията. Например, коментарът на STO (при тях вместо neff e означено само n), пълният 
хамилтониан на стр. 36 и др.; 4) налице са някои граматични грешки и неясни / неточни / 
некоректни твърдения и записи, например в уравнения 13 и 14, R в електронната вълнова 
функция е R0, т.е. при фиксирани ядра, както докторантката иначе правилно отбелязва в 
текста и т.н. Отбелязаните от мен неточности са изпратени по електронната поща на 
докторантката Диди Налбантова за информация.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертацията съдържа резултати от интердисциплинарни изследвания, които 
представляват оригинален принос в науката. Тя третира механизми на реакции с карбамати, 
които са с практична насоченост. Въпреки направените по-горе критични бележки, мисля че 
дисертацията има своите достойнства. Проведените изследвания и тяхното описание 
показва, че докторантката Диди Налбантова притежава задълбочени теоретични и 
експериментални умения, които й дават право на бъдещи самостоятелни изследвания в 
областта на органичната химия. 
 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведените 
изследвания и постигнатите резултати, обобщени в дисертационен труд и предлагам на 
почитаемото НЖ да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на Диди Костадинова 
Налбантова в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.2. Химически науки; научна специалност “Органична химия” 
(01.05.03). 
 
 
гр. Пловдив, 04.11.2013 г.   Изготвил становището: .................................. 
                                                                                                                     (В. Б. Делчев) 


