
Становище 

от доц. д-р Николай Георгиев Василев, ИОХЦФ, БАН 

 

за дисертационния труд на редовен докторант Стефан Колев Колев на тема: 

„Квантово-химично изследване влиянието на водородни връзки и метални йони върху 

РНК”, представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

 Дисертационният труд на Стефан Колев Колев представлява продължение на 

изследванията, провеждани чрез кинетични изледвания, както и компютърно 

моделиране на влиянието на водородните връзки върху реакционната способност на 

РНК провеждани преди в лабораторията по Биокатализ в ИОХЦФ-БАН, а сега основно 

в лаборатория Органичен катализ на катедра Органична химия на ФХФ на СУ. 

 Дисертацията представлява теоретично изследване на влиянието на водородни 

връзки и метални йони върху модели на РНК с използването на теорията на функционала 

на плътността и методите на молекулната динамика. В повечето случаи получените 

теоретични резултати са сравнени с наличните в литературата експериментални данни от 

рентгенова кристалография, вибрационна спектроскопия или ЯМР спектроскопия.  

 Дисертацията е структурирана в шест глави: (i) Увод, в края на който са 

формулирани целите на дисертацията, (ii) Стегнат, логически последователен литературен 

обзор върху Изследване на металните йони в нуклеинови киселини посредством 

ренгенова кристалография, ЯМР, вибрационна спектроскопия и чрез изчислителни 

методи (цитирани са 87 от общо 174 литературни източника), (iii) Глава трета 

представя използваните изчислителни методи: различните видове молекулна 

динамика, теория на функционала на плътността, както и техническа информация за 

използваните методи и моделни системи, (цитирани са 31 от общо 174 литературни 

източника), (iv) Глава четвърта представя резултатите от моделирането на водородни 

връзки с изолирани системи. (v) Глава 5  представя резултатите от моделирането на 

взаимодействието на Na+ и Mg2+ йони със скелета на нуклеинова киселина. Глава 6 е 

обобщение на получените резултати.  Методично са представени и решени поставените 

задачи по: 

- оценка на възможността различни функционални групи да инхибират синтеза 

на пептидна връзка чрез формиране на водородна връзка с функционална група в 

активния център на рибозомата и  



- определяне на предпочетеното разположение и динамика на метални йони 

около фосфатния скелет на РНК и тяхната солватация във водна среда при температура, 

близка до тази в живите организми.  

 Като цяло дисертационният труд съдържа оригинални приноси, които могат да се 

характеризират като новост за науката и разширяване на съществуващите знания. 

Резултатите от дисертацията са оформени в 2 публикации (1 в J. Phys. Chem. A с IF = 

2.771 за 2012 и 1 в ACS Chem. Biol. с IF = 4.442 за 2012) и са докладвани на 10 научни 

форума. Забелязаните от докторанта цитати на публикациите, включени в дисертацията са 

4 на първата публикация. Моята справка в момента на писането на това мнение показа, че 

броят на цитатите са 6. Проведените изследвания са перспективни и добра основа за 

бъдещо разширяване и задълбочаване, насоките за които са до голяма степен очертани в 

дисертационния труд. 

 Авторефератът достатъчно пълно и точно отразява най-важните 

експериментални резултати и научни хипотези от дисертационния труд. 

 В дисертационният труд цитираните публикации  60 и 159 са еднакви. 

 Не познавам лично кандидата, но съм впечатлен от обема на извършените 

изследвания, което е индикация за трудолюбивост и отдаденост на научните търсения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Въз основа на всичко казано по-горе може да се заключи, че дисертационният труд 

на кандидата Стефан Колев Колев представлява сериозно и оригинално научно 

изследване, намерило широко отражение в научната литература, което напълно отговаря на 

изискванията за получаване на исканата степен. По тази причина убедено препоръчвам на 

почитаемото Научно жури да гласува за присъждането на научната и образователна степен 

«доктор».  

 

          

София, 30.03.2014 г.                                    Доц. д-р Н. Василев:     

         /........................................../ 


