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Мария Велинова завършва първо като бакалавър (първенец на випуска), а после и 
магистратура по Изчислителна химия в ХФ на СУ Кл. Охридски през 2008 година. 
На следващата година е зачислена като докторант в програмата по Квантова Химия 
под ръководството на проф. д-р Аля Таджер. В рамките на магистратурата тя 
посещаваше курса ми по Научно програмиране, като изготви и курсова работа 
върху модел на дифузионно-контролирана агрегация. Впечатленията ми от нея, 
останали след този курс, както и последвалите възможности, благодарение на 
съвместните ни договори МАДАРА и IRC CoSiM, са еднозначни – Мария израсна 
като един способен, самостоятелен и смел изследовател в областта на Теоретичната 
и Изчислителна химия. Представената от нея дисертация е безспорно 
доказателство за верността на твърдение ми. В нея докторантката, ръководителката 
й и консултантката й са си поставили за цел да изследват модели на нейоногенни 
ПАВ (полиетери с алканова опашка - С12Ех) посредством различни изчислителни 
методи с фокус върху различни характеристични размери на симулираните 
системи. Зад тази сравнително “прозаична цел”, обаче, прозират много по-далечни 
цели и амбиции на  научния колектив под ръководството на професор Таджер, само 
загатнати в последната, 7-а глава. 
 
Като начало реших да проверя актуалността на направлението (без да се 
задълбочавам прекалено) и веднага се натъкнах на нещо любопитно – с низ 
“nonionic surfactant OR nonionic surfactants” Скопус върна “едва” 43071 резултата 
като документи, но също и 166875 резултата в секцията патенти! Сред последните 
беше и заявка за патент [GB2433890], наречена “Non-ionic surfactant aggregates”, 
като смисълът на изобретението е във вграждането на неразтворимо във вода 
биологически активно вещество в структури от нейоногенни ПАВ: “This invention 
relates to non-ionic surfactant aggregates. More particularly, but not exclusively, the 
invention relates to mixed non-ionic surfactant aggregates. The invention also relates to 
methods of solubil[iota]sing water insoluble ingredients, and the packaging of products 
incorporating such aggregates”. Датата на заявката е 11.07.2007, горе-долу по 
времето, когато Мария е започнала работата си с проф. Таджер. В дисертацията 
липсват позовавания към работи на заявителите Dawson и Balderstone. В рамките 
на проверката установих също, че статията на Стуцки и съавтори (Nonionic Triblock 
and Star Diblock Copolymer and Oligomeric Surfactant Syntheses of Highly Ordered, 



Hydrothermally Stable, Mesoporous Silica Structures, J. Am. Chem. Soc., 1998, 120 
(24), pp 6024–6036) е цитирана над 3000 пъти за 14-те години от излизането си, а 
пък самият Стуцки има към 50000 цитата върху над 650-те си статии. По-
нататъшното търсене ми се видя излишно.  
 
Дисертацията на Мария Велинова е написана върху 127 страници (плюс 5-те 
начални листа), 180 литературни източници и съдържа 56 фигури и 21 таблици, 
като е структурирана в 7 глави, сред които е и рекордно късата глава 7 - от 2 
страници и половина. Така и не открих приложението, описано в автореферата като 
заемащо 4 страници.  
 
Рецензирането на този труд ми се видя лесно заради ясната логическа структура от 
началото до края. Той не само е писан „наведнъж“, но и така е изработен – с 
усърдие, мисъл и вдъхновение. И макар описанието на методиката да предшества 
описанието на обекта и целите, е ясно, че първо е бил формулиран проблемът, а 
после за този проблем е подбрана и комплексна изчислителна стратегия, състояща 
се от пресмятания на различни нива на организация, като всяко ниво си има и 
подходящия метод. Така, ако трябва да дам нещо като рецепта как да бъде четена 
дисертацията бързо и все пак пълноценно, бих посочил следната схема: фигура 1.1 
(представя “главните герои” на изследването - нейоногенните сърфактанти от 
алкил полиетиленгликолов тип C12E3, С12Е4 и C12E5) -> фигура 2.2 
(експериментални данни върху поведението на “главните герои”) -> фигура 1.2 
(методологията на изследването) -> приносите (глава 8) -> заключението на глава 6 
-> секции 6.3 – 6.5 -> заключението на глава 5 -> заключението на глава 4 и оттам 
нататък задълбочаване в подробности, които са привлекли интереса на читателя. 
Ще се поддам само отчасти на изкушението да следвам тази схема, но също ще се 
опитам да дам по-обща (и на моменти критична) представа за този труд, избягвайки 
прекалената детайлизация. 
 
Както вече споменах по-горе, трите “главни герои” на изследването се появяват 
още на фигура 1.1 със структурните си формули, а фигура 2.2 съдържа съпоставка 
на изотермичното поведение на повърхностното напрежение с увеличаване на 
концентрацията на разтвори на тези три етера - С12Е3, С12Е4 и С12Е5 съответно. Тук 
внимателният читател би се натъкнал на една неразбория - като източник на 
данните за фигура 2.2 в автореферата е цитирана статията под номер [6], а в 
дисертацията – статията под номер [9], като в действителност на 6 отговаря не 9, а 
11. Всъщност в [автореферат:6] е приведена единствено изотермата, получена с 
С12Е4. Данни за С12Е5 са публикувани в [автореферат:5] ([10] в дисертацията), а 
откъде са данните за С12Е3, така и не успях да открия. Да отбележа и известен 
терминологичен нюанс – Милева и съавтори наричат тази поредица от данни 
„изотерма на повърхностното напрежение“ и това е, което измерват, докато 
дисертантката ги е нарекла „адсорбционни изотерми“, което имплицитно 
предполага еднозначност между повърхностно напрежение и адсорбция в целия 
диапазон на изследвани концентрации. 
 
Основната тристъпкова схема на изчисленията е показана на фигура 1.2, именно там е 
концентрирана логиката на изследването. А трите стъпки, отдолу нагоре по 
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нарастващ мащаб на обхвата са: параметризиране на етиленгликоловите фрагменти 
от молекулите, тестване на получените параметри и молекулно-динамични 
симулации на избраните сърфактанти. Бих прецизирал малко тази фигура, 
разделяйки нивото молекулна динамика на две поднива – атомистично и 
окрупнено.  
 
Сега вече последователно по съдържанието на дисертацията. След Увода следва 
глава 2 - Литературен обзор, в който е разгледано поведение на сърфактантите в 
разтвор, изброени са видовете сърфактанти, като е отделено специално внимание 
на нейоногенните сърфактанти. Глава 2 продължава с описание на едно интересно 
явление – мицелообразуването, което започва при достигане на критична 
концентрация на ПАВ в разтвора. Тази концентрация е границата, до която ПАВ се 
адсорбира на фазовата граница (към която е повърхностно-активно), а отвъд нея 
започва да образува структури (мицели) в разтвора, като хидрофобните части от 
ПАВ са “прибрани” вътре в мицелите с цел понижаване на свободната енергия на 
системата. Именно в тази част на глава 2 се намира и фигура 2.2, която представя 
фокуса на интерес в настоящата дисертация, а именно – образуването на пре-
мицеларни структури от споменатите вече етери (при концентрации 100÷1000 пъти 
по-ниски от концентрацията на мицелообразуване СМС). В следващата част от 
глава 2 са представени формата и критичният параметър на опаковка на мицелите 
(безразмерно отношение на три параметъра), като са приведени разглеждания на 
Израелашвили, които показват как именно критичният параметър разграничава 
между сферични мицели, пръчковидни мицели и бислой. Този параметър е 
използван като описателен за разглеждане на преходите с промяна на формата при 
мицелите в резултат от промяната на различни контролни параметри – 
температура, концентрация и т.н. Тук е набелязана и възможността за появата на 
други критични стойности на концентрацията отвъд СМС (втора СМС). Глава 2 
продължава с доста подробно разглеждане на различните фази, вкл. мезофазите, 
наблюдавани в разтвори на ПАВ и специално в разтвори на класически 
нейоногенни ПАВ, преминава кратко през теоретичните изследвания върху 
разтвори и монослоеве на сърфактанти СхЕy и завършва с приложението на 
сърфактантите изобщо. 
 
В трета глава са разгледани изчислителните методи. Любопитна е фигура 3.1 (без 
цитиран източник, т.е. би трябвало да е авторска), която показва йерархията на 
различните методи, боравещи с различен брой частици (по х) и така постигайки 
различна точност на резултатите (по у). Изобщо, способността да се преминава по 
тези нива е съвсем в духа на съвременната изчислителна химия, за разлика от 
“класиката”, при която всеки изследовател си има и нивото, на което прави 
изчисления. Това пък значи, че модерността изисква владеенето на различни 
методи и по този критерий Мария без съмнение е сред модерните изследователи. В 
глава 3 тя се е спряла първо много подробно на методологията на молекулната 
динамика, а после и на молекулната механика и силовите полета и методите за 
определяне на електронната структура. В последващите глави, посветени на 
оригинални приноси,  се вижда, че тя прилага умело тези методи, започвайки със 
систематичното извеждане и тестване на AMBER молекулно-механични параметри 
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за симулиране на алканови етери, глава 4, като стъпките от този път са: модели и 
изчислителна процедура, конформационен анализ и силови параметри за етерни 
групи, а накрая и тяхното валидиране. Изложението само би спечелило, ако беше 
коментиран един въпрос, възникващ при разглеждане на таблици 4.7, 4.8 и 4.10, 
където са сравнени получени със симулациите и експериментални данни. И в трите 
таблици, по-близки до експерименталните данни са тези, получени без добавени 
молекули вода, т.е. – във „вакуум“. Прегледах цитираните източници на 
експериментални данни и те позволяват благоприятно тълкуване на тази 
специфика. Допълнително, дискусията около таблица 4.8 би спечелила ако се 
добави и коментар върху драстичните разлики в стойността на грешката при 
определяне на средните вибрационни честоти и силови константи във вода и 
вакуум. Така или иначе, стремежът към извеждане на параметрите, които да бъдат 
използвани в симулациите впоследствие е напълно оправдан и силно 
препоръчителен по принцип. Така се добавя богатство на изследването и увереност 
в резултатите му, това е химическото в подхода. Както пише и докторантката в 
последното изречение от глава 4: “МД тестовете на двата набора изведени 
параметри (с PBE и MP2) потвърждават тяхната приложимост за симулации на 
системи от класа CxEy, тъй като основните термодинамични характеристики на 
моделните молекули се възпроизвеждат със задоволителна точност”. Остава да 
добавя, че резултатите в тази глава са докладвани на някои от общо 22-те участия и 
са публикувани в една глава от книга (под номер 2 в списъка с публикации на 
докторантката или [163] в общия опис), така че стойността и достоверността им са 
извън съмнение. 
 
Така получените параметри са оставени до втората част на глава 5, наречена 
Оценка на взаимната ориентация и междумолекулните взаимодействия на димери 
от С12Ех, като в първата й част са проведени окрупнени (coarse-grained) молекулно-
динамични симулации, които пестят изчислително време и позволяват постигане 
на осезаемо по-дълги траектории, т.е. физическото допълва химическото. 
Подбрани (по конформация на мономерите и взаимната им ориентация в димери) 
са конфигурации чрез метода на клъстерния анализ и те са изследвани вече с 
атомистични МД-симулации, в които са използвани параметрите, получени в глава 
4. Целта на глава 5, както е формулирана в началото й, е получаване на данни, 
които биха позволили по-пълно и „отблизо“ разбиране за образуването на пре-
агрегати при бързата агрегация на молекулите на ПАВ. Все пак, заключенията, 
получени на база разглеждания на двойки молекули (терминът димер е според мен 
подвеждащ) от трите ПАВ (вж. например фигура 5.1, като и таблица 5.1), не 
позволяват пълна реконструкция на случващото се в процеса на образуване на 
предполагаемите пре-агрегати, но съдържат набор от констатации, които дават 
една разумна начална перспектива към този процес. Резултатите, представени в 
глава 5 са събрани в изпратен за печат в JPC (и много изчерпателен) ръкопис. 
Напоследък разбрах, че вече е приет за печат. Така достоверността на резултатите в 
глава 5 също не буди съмнение.  
 
Според мен апотеозът на дисертацията е глава 6, посветена на моделиране на 
преходи с промяна на формата на агрегатите на сърфактантите С12Ех. В тази 
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глава на всеки от “главните герои” е посветена по една част, с общото 
наименование “Концентрационна зависимост на самоорганизацията при ..” и после 
„ .. C12E3, C12E4 и C12E5“. В тази глава е дадена и допълнителна перспектива към 
процеса на образуване на пре-мицели, този път вече при условия, които позволяват 
в крайна сметка образуването на мицели. Съзнателно не употребих концентрации 
вместо условия, защото се затруднявам да преценя на кои концентрации от фигура 
2.2 отговарят молните фракции в таблици 6.1, 6.2 и 6.4, тъй като линейният размер 
L на симулационната геометрия е независим параметър, а от прегледа, например, 
на системи 5 и 6 в таблица 6.4. можем да заключим, че общата плътност на 
системата може да варира значително – симулационни кутии с почти еднакъв 
линеен размер съдържат в случая на система 6 почти двойно повече молекули. 
Преди да коментирам, да отбележа известната непоследователност при избора на 
параметър за първата колона в таблици 6.3 и 6.5 – в първия случай това е молната 
фракция (която отговаря на номер на система), а във втория – номера на система. 
Иначе именно тези таблици подпомагат в най-голяма степен констатацията, че и в 
тази глава 6 изследванията са много подробни и пълноценни благодарение на 
избора на наблюдаеми количествени параметри – радиус на въртене, съотношение 
на инерчните моменти и (коефициента на) относителна анизотропия на формата. 
Този коефициент е фактически аналог на параметър на порядък, както се вижда от 
умелото му използване за описание на двата наблюдавани прототипа на 
морфологически преходи, фигури 6.7 и 6.12, илюстриращи два от големите 
приноси на дисертацията – наблюдаването и описанието на преходите сфера-диск в 
разтвор на С12Е4 и сфера-пръчка в разтвор на C12E5. Завършвайки с глава 5, да 
отбележа, че точно получаването на максимална информация от симулациите 
отвъд „картинките“ е безспорен знак за зрелостта на извършващите симулациите. 
Част от резултатите, представени в глава 6, са публикувани през 2011 в 
авторитетното списание Langmuir (номер 4 от публикациите по дисертацията). 
 
Зародишът на глава под номер 7 Въвеждане на малък антимикробен пептид в 
мицела от C12E5, за който вече коментирах, че е заел цели 2.5 страници, не 
позволява кой знае какви коментари освен адмирации за амбицията. Така или 
иначе дисертацията би била много повече от достатъчна дори без тази глава. 
Изглежда, резултати от нея са публикувани през 2010 в един отчет по 
високопроизводителни пресмятания.  
 
Преди да премина към заключението, да спомена, че дисертацията като цяло е 
написана грамотно и единствено дразни многобройната липса на запетайки, още 
повече, че понякога са използвани в аналогични ситуации. 
 
В заключение. Нямам съмнение, че Мария Велинова е провела изследванията, 
представени в дисертацията. Резултати от тези изследвания са публикувани в един, 
вероятно официален, отчет, една глава от книга, статия в реномирано списание и 
приета за печат статия в друго, също реномирано. Резултатите са докладвани и на 
общо 22 научни форума у нас и в чужбина, в устни или постерни доклади. Върху 
публикациите вече е забелязан и един цитат. Така можем да обобщим, че научните 
приноси напълно отговарят на изискванията за присъждане на научната и 
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образователна степен ‘доктор’. Не ми е известно резултатите от дисертационния 
труд да са използвани в научната и социална практика, а също така не мога да дам 
и препоръка за внедряване. Авторефератът е направен съгласно изискванията и 
правилно отразява основните положения и научните приноси на дисертационния 
труд. Предполагам, че формулярът ‘сирена’ междувременно е отишъл в историята. 
Имайки предвид изложеното дотук относно дисертацията на г-ца Мария Велинова, 
мога да констатирам, че тя е построена върху подробни и задълбочени 
изследвания, извършени умело и достатъчно осмислени, при решаване на 
разнообразни методологически и други проблеми. На тази база нямам никакви 
резерви да препоръчам на почитаемото жури да вземе решение за присъждане на 
Мария Емилова Велинова на ОНС ‘доктор’. Убеден съм, че това ще е само една 
стъпка към нейната успешна реализация като учен. 
 
19.03.2012, София 
 
 
      / доц. д-р Веселин Тончев / 


